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ALGEMENE INLEIDING 

 ALGEMENE SITUERING 

 RECHTSHANDELINGEN MAKEN GEBRUIK VAN TAAL, DIE AANLEIDING GEEFT TOT 

ONDUIDELIJKHEID EN DUS TOT INTERPRETATIE – Contracten en eenzijdige rechtshandelingen 

worden per definitie opgemaakt met als doel rechtsgevolgen uit te lokken. Gevolg geven aan 

een overeenkomst of aan een andere rechtshandeling is echter niet altijd even gemakkelijk als 

op het eerste gezicht lijkt. Op het moment van uitvoering blijkt regelmatig dat het onduidelijk 

is welke verbintenissen de rechtshandeling nu net omvat. Deze onduidelijkheid vloeit voort uit 

het feit dat rechtshandelingen worden gesteld met behulp van een code, namelijk de taal. Taal 

is opgebouwd uit woorden en grammaticale regels. De combinatie van deze bouwstenen biedt 

een onbegrensd aantal mogelijkheden om te communiceren, vol van schakeringen en nuances. 

Deze grote rijkdom van taal heeft echter een keerzijde. Hoe meer mogelijkheden er bestaan om 

een wil te uiten, hoe meer dubbelzinnigheden en onduidelijkheden er kunnen optreden bij de 

verklaring van de intentie. Communicatie veronderstelt een zender en een ontvanger, met elk 

een eigen achtergrond, een eigen kennis en een eigen ervaring. Zij communiceren dus elk op 

hun eigen manier en begrijpen andermans communicatie op hun eigen manier. De zender geeft 

een bepaald bericht door. Hierbij maakt hij gebruik van taal. De ontvanger begrijpt deze 

woorden in een bepaalde zin. In een ideale wereld stemt een wilsuiting volledig overeen met de 

eigenlijke interne bedoeling van de zender en kan deze verklaring slechts op één manier 

begrepen worden. De praktijk is echter anders. Door een onduidelijkheid in de uiting van de 

zender of door de onnauwkeurigheid die inherent is aan taal, stemt de verklaarde intentie soms 

niet overeen met de eigenlijke interne wil. Soms kan de wilsuiting ook meerdere betekenissen 

in zich dragen. Daar komt nog bij dat woorden op zichzelf nooit duidelijk zijn, en steeds hun 

betekenis ontlenen aan de context waarbinnen ze zich bevinden. Hierdoor heeft alle 

communicatie, en dus ook elke rechtshandeling, nood aan interpretatie. Wanneer iemand 

oordeelt dat een rechtshandeling, een beding of een woord duidelijk is, dan is er eigenlijk al 

een, al dan niet bewust, proces van uitlegging aan voorafgegaan. Hij heeft dan eerst vastgesteld 

dat de woorden logischerwijs een bepaalde betekenis moeten krijgen, die voortvloeit uit de 

grammaticale betekenis van de bewoordingen enerzijds en uit de bestaande context anderzijds. 

"Uitleggen" heeft dan een brede betekenis. Men viseert een activiteit die direct bij de eerste 

lezing van een tekst gebeurt.1 Interpretatie wordt pas dan een weloverwogen handeling, waarbij 

men effectief beseft dat men aan het interpreteren is, wanneer bij een eerste – 

noodzakelijkerwijs interpretatieve – lezing van een tekst, twijfel blijkt te bestaan over de juiste 

betekenis ervan. In dat geval is er nood aan een tweede interpretatieronde. Nadat men eerst, op 

basis van uitlegging, heeft ontdekt dat er onduidelijkheid is, moet men opnieuw de methode 

                                                 
1 M. COENE, "Art. 895 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 25; M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, "Testamenten: 

Inleiding – Kenmerken", TPR 2013, 680. 
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van de uitleg gebruiken, om na te gaan welke mogelijke betekenis nu de juiste is. Dan heeft 

"uitleggen" een engere betekenis en doelt het woord op "duidelijk maken wat onduidelijk is".2  

 ONDERZOEKSOPZET 

A. ONDERZOEKSVRAAG 

 INTERPRETATIE VAN RECHTSHANDELINGEN IS ZOEKTOCHT NAAR DE PARTIJWIL – Het 

proefschrift behandelt de interpretatie van rechtshandelingen. Uitlegging is "het vaststellen van 

de betekenis van de wilsverklaring van de partijen en van de daardoor ontstane 

rechtsgevolgen."3 Typisch voor een rechtshandeling is dat deze de vrucht is van de intentie van 

de handelende personen. Niet de uitlegging die een interpretator zelf de meest juiste vindt, moet 

daarom aan een contract of aan een eenzijdige rechtshandeling gegeven worden, maar wel de 

interpretatie die de partijen eraan wilden geven toen ze deze opstelden. Interpretatie beoogt 

steeds de intentie van de partijen te achterhalen. Dit is de wil van de handelende persoon bij 

eenzijdige rechtshandelingen en de gemeenschappelijke bedoeling van de contractanten bij 

overeenkomsten.  

 ZOEKTOCHT NAAR DE PARTIJWIL IS IN THEORIE OBJECTIEF OF SUBJECTIEF – De zoektocht 

naar de partijwil kan gebeuren vanuit twee fundamenteel verschillende benaderingswijzen. Aan 

de ene kant kan men argumenteren dat de werkelijke partijwil als richtsnoer moet gelden. Dit 

is gebaseerd op het feit dat de wilsovereenstemming aan de basis ligt van het ontstaan van een 

overeenkomst, en dat ook eenzijdige rechtshandelingen tot stand komen op basis van de intentie 

van de handelende persoon. Aan de andere kant kan men ook stellen dat de letter van de 

rechtshandeling moet primeren. Deze is immers de veruitwendigde bedoeling en de tegenpartij 

en derden hebben enkel van deze wil kennis hebben genomen, zodat ze ervan mogen uitgaan 

dat deze de waarheid is. Voor beide manieren valt iets te zeggen. Traditioneel onderscheidt men 

dan ook twee interpretatiemethoden, namelijk de subjectieve, die focust op de werkelijke 

partijwil, en de objectieve, die focust op de wil, zoals deze naar voor komt in de letter van de 

overeenkomst. Als voorbeeld van de subjectieve methode gebruikt men vaak Frankrijk, waar 

de basisinterpretatieregel een uitlegging volgens de subjectieve werkelijke partijbedoeling 

voorschrijft. De objectieve methode zou dan weer typisch zijn voor Engeland, waar de letter 

van het contract het grootste belang zou vertonen bij uitlegging. 

 ZOEKTOCHT NAAR DE PARTIJWIL GEBEURT IN DE PRAKTIJK VOLGENS GLIJDENDE SCHAAL 

TUSSEN OBJECTIEF EN SUBJECTIEF – De praktijk vertoont echter een beeld dat veel 

genuanceerder is. In alle systemen maakt men bij interpretatie zowel gebruik van subjectieve 

als van objectieve componenten. Omdat de basisinterpretatieregel in alle onderzochte 

                                                 
2 M. COENE, "Art. 895 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 25; M. PUELINCKX-COENE, "Beroep op extrinsieke middelen ter 

interpretatie van testamenten" (noot onder Cass. 23 september 1983), RW 1984-85, 942; M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX 

en N. GEELHAND, "Testamenten: Inleiding – Kenmerken", TPR 2013, 680. 
3 W. DE BONDT, "Uitlegging van overeenkomsten naar de geest: mogelijkheden, grenzen en alternatieven", RW 1996-97, 1001. 
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rechtsstelsels peilt naar de intentie van de partijen bij de totstandkoming van de rechtshandeling, 

vertonen ze alle een subjectief element (nrs. 121 en volgende). Omdat de interpretatie volgens 

de redelijke partijbedoeling (nrs. 161 en volgende), al dan niet subsidiair, overal bestaat, en 

omdat er overal regels van voorkeurinterpretatie (nrs. 579 en volgende), al dan niet subsidiair, 

aan te wijzen zijn, kennen alle systemen ook een objectieve component. Wel loopt de invulling 

van de bedoeling die het criterium voor de basisuitleggingsregel uitmaakt, nogal uiteen: soms 

is deze eerder subjectief, soms eerder objectief, en soms intermediair. Men kan dus inderdaad 

eerder objectieve en eerder subjectieve methoden aanwijzen. Tussen beide bestaat echter geen 

onoverbrugbare kloof, maar eerder een langzame overgang, aangezien de verschillen in feite 

maar gradueel zijn.   

 ONDERZOEKSVRAAG: WAAR OP DEZE GLIJDENDE SCHAAL MOET ZOEKTOCHT NAAR DE 

PARTIJWIL ZICH BEVINDEN? – De vaststelling dat alle systemen van interpretatie van 

rechtshandelingen een samensmelting vormen van subjectieve en objectieve elementen, waarbij 

in de ene jurisdictie de basisuitleggingsregel eerder op het subjectieve focust, terwijl de andere 

jurisdictie eerder van objectieve elementen uitgaat, doet natuurlijk de vraag rijzen: welke 

manier van uitlegging is nu de beste? In dit proefschrift staat dan ook de vraag centraal hoe een 

coherent en werkbaar systeem van interpretatie van rechtshandelingen eruit moet zien, rekening 

houdend met de autonomie van de handelende personen aan de ene kant en met de 

rechtszekerheid aan de andere kant.  

B. CRITERIA 

§1. Autonomie van de handelende personen 

 AUTONOMIE VAN DE HANDELENDE PERSONEN KRIJGT ROL BIJ TOTSTANDKOMING EN BIJ 

UITLEGGING VAN RECHTSHANDELINGEN EN KRIJGT EERDER SUBJECTIEVE, EERDER 

OBJECTIEVE OF INTERMEDIAIRE INVULLING – Bij de zoektocht naar een werkbare manier van 

uitlegging, weegt het onderzoek criteria tegen elkaar af. Aan de ene kant moet er rekening 

gehouden worden met de autonomie van de handelende personen. De reden hiervoor is dat 

interpretatie een reflectie moet zijn van het ontstaan van een rechtshandeling. Om de juiste 

invulling van het systeem van uitleg van rechtshandelingen te kunnen vatten, is kennis van de 

wijze van totstandkoming van een rechtshandeling daarom van wezenlijk belang.4 De grondslag 

van een rechtshandeling is altijd de (subjectieve dan wel objectieve) wil van één of meerdere 

personen. Om de betekenis van de rechtshandeling te vinden, moet men natuurlijk rekening 

houden met deze partijwil. De intentie, die de totstandkoming van een rechtshandeling 

determineert, kent een eigen invulling al naargelang de jurisdictie die men bekijkt. In sommige 

landen vinden rechtshandelingen hun oorsprong op basis van de wils- of partijautonomie, die 

inhoudt dat elk individu de vrijheid heeft om zijn eigen rechtspositie te bepalen, onder andere 

door vrij overeenkomsten te kunnen sluiten. Hiermee correspondeert een interpretatie volgens 

                                                 
4 A. S. HARTKAMP en C. H. SIEBURGH, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht; 6. 

Verbintenissenrecht. 3: Algemeen overeenkomstenrecht, Deventer, Kluwer, 2014, n° 362 
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de subjectieve werkelijke partijwil (nrs. 125 en volgende). De bevoegdheid om op basis van de 

partijautonomie zelf zijn rechtspositie bepalen impliceert logischerwijze dat, bij 

onduidelijkheid over deze rechtspositie, ook gekeken wordt naar de wil van de partijen. De 

vertrouwensleer vult echter de wilsleer aan. Deze correctie op de wilsleer stelt dat een 

schijnbare situatie, die niet overeenkomt met de realiteit, rechtsgevolgen kan hebben alsof de 

schijnbare toestand wel echt was, als deze een gelegitimeerd vertrouwen creëert dat de 

schijnbare situatie wel aan de werkelijkheid beantwoordde. Deze aanvulling reflecteert zich 

ook in uitlegging en brengt een eerder objectieve component binnen. In sommige jurisdicties 

vormen vertrouwensleer en wilsleer evenwaardige componenten bij de totstandkoming van 

rechtshandelingen, zodat er een "wilsvertrouwensleer" ontstaat. De manier van uitlegging hangt 

hieraan vast: interpretatie gebeurt dan volgens de geobjectiveerde werkelijke partijbedoeling 

(nrs. 165 en volgende). De wil van de partijen die relevant is bij uitlegging, krijgt nog een 

andere invulling in systemen waar rechtshandelingen tot stand komen op basis van het concept 

van de belofte. De totstandkoming van een rechtshandeling vereist dan nog steeds een intentie, 

maar deze wordt objectief gewaardeerd: het gerechtvaardigd vertrouwen van de partij aan wie 

iets beloofd wordt primeert bij de totstandkoming van een rechtshandeling. In een dergelijk 

systeem gebeurt uitlegging volgens de objectieve partijbedoeling (nrs. 267 en volgende). 

§2. Rechtszekerheid  

 RECHTSZEKERHEID ZORGT VOOR VOORSPELBAARHEID EN VOOR MOGELIJKHEID OM 

UITSPRAAK TE DOEN IN ELK INTERPRETATIECONFLICT – Naast de autonomie van de 

handelende personen, neemt het onderzoek ook de rechtszekerheid mee in de zoektocht naar 

een werkbare interpretatiemethode. Rechtszekerheid is een "noodzakelijk geachte 

risicobeperkende eigenschap van het recht in een democratische rechtsstaat, die een specifiek 

verwachtingspatroon van de burger ten aanzien van het recht in het algemeen en de wetgeving 

in het bijzonder concretiseert."5 Centraal binnen de rechtszekerheid staan de voorzienbaarheid 

en de voorspelbaarheid van het recht.6 Onduidelijkheid binnen het recht, of het nu gaat om 

onduidelijkheid in wetten, in rechterlijke uitspraken, in doctrine of in rechtshandelingen, draagt 

bij tot rechtsonzekerheid.7 Daarnaast zorgt het feit dat uitlegging in een rechtsgeschil niet door 

de partijen zelf, maar wel door de rechter of door een arbiter gebeurt, voor extra 

rechtsonzekerheid. Onduidelijkheid en inconsistenties in rechtshandelingen maken van de 

rechter, die zich moet uitspreken over de uitlegging, in feite een plaatsvervangende partij bij de 

rechtshandeling.8 Hij vormt voor de partijen bij het geschil een onbekende factor, die 

onvoorspelbaarheid in de relatie binnenbrengt. Het gebruik van het criterium van de partijwil 

zou in theorie tot voorspelbaarheid aanleiding moeten geven, omdat het de wil van de 

handelende personen bij de rechtshandeling is die relevant is en de partijen dus van deze intentie 

                                                 
5 B. VAN DEN BERGH, "«Recht zkt zekerheid» voor vaste relatie", RW 2010-2011, 346. Zie ook P. POPELIER, Rechtszekerheid 

als beginsel voor behoorlijke regelgeving, Antwerpen, Intersentia, 1997, 130. 
6 B. VAN DEN BERGH, "«Recht zkt zekerheid» voor vaste relatie", RW 2010-2011, 346. Zie ook P. POPELIER, Rechtszekerheid 

als beginsel voor behoorlijke regelgeving, Antwerpen, Intersentia, 1997, 109. 
7 B. VAN DEN BERGH, "«Recht zkt zekerheid» voor vaste relatie", RW 2010-2011, 355. 
8 Zie ook B. VAN DEN BERGH, "«Recht zkt zekerheid» voor vaste relatie", RW 2010-2011, 355. 
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op de hoogte zijn. In de praktijk zorgt deze maatstaf echter regelmatig voor rechtsonzekerheid. 

De oorspronkelijke bedoeling is immers niet altijd even duidelijk wanneer er een geschil rijst. 

De bepaling van de partijwil veronderstelt een retrospectief onderzoek. De interpretator moet 

als het ware terugkeren in de tijd. Een lange periode kan verstrijken tussen de opstelling van 

een contract of een eenzijdige rechtshandeling en het ontstaan van een interpretatieconflict. Het 

geheugen van de mens is echter feilbaar. Bovendien kan de intentie van de handelende 

personen, al dan niet bewust, veranderen doorheen de tijd. Verder vereist de rechtszekerheid 

dat de verbindende kracht van rechtshandelingen niet miskend wordt.9 Dit brengt met zich mee 

dat de partijen hun verbintenissen moeten kunnen uitvoeren. Gebruikt men enkel de bedoeling 

van de partijen als richtsnoer, dan bestaan er onvermijdelijk situaties waarin de rechter geen 

gevolg kan geven aan een uitleggingsgeschil, namelijk wanneer hij de intentie niet kan 

achterhalen. Een goede interpretatiemethode moet proberen deze problemen in de mate van het 

mogelijke aan de kant te schuiven en de rechtszekerheid voor de partijen te maximaliseren. 

Daarom moet een systeem van uitlegging dat rekening houdt met rechtszekerheid zorgen voor 

een zekere mate van voorzienbaarheid en voorspelbaarheid bij de interpretatie van een 

rechtshandeling. Dit betekent dat er duidelijke interpretatierichtlijnen voor de interpretator 

moeten bestaan. Daarnaast moet een goed interpretatiesysteem ervoor zorgen dat alle 

interpretatieconflicten een oplossing kunnen krijgen. Hiervoor is het nodig interpretatieregels 

te formuleren die zich niet focussen op de intentie van de partijen, maar eerder objectief van 

aard zijn.  

C. ONDERZOEKSSTRUCTUUR 

 DRIE SUBVRAGEN WEERSPIEGELEN ZICH IN DRIEDELIGE ONDERZOEKSSTRUCTUUR – De 

centrale onderzoeksvraag valt uiteen in drie onderscheiden subvragen, die het proefschrift een 

driedelige structuur meegeven. In eerste instantie ligt de focus op het eerste criterium en 

onderzoekt het proefschrift hoe de autonomie van de handelende personen de uitlegging van 

rechtshandelingen beïnvloedt (nrs. 21 en volgende). Een tweede deel beantwoordt de vraag hoe 

de rechter achter de intentie van de partijen kan komen. Hiertoe is het gebruik van aan de 

rechtshandeling interne en externe elementen noodzakelijk (nrs. 296 en volgende). Een derde 

deel onderzoekt de puur objectieve component van interpretatie, die een reflectie is van het 

tweede criterium. De objectiviteit vertaalt zich in het bestaan van regels van 

voorkeurinterpretatie, die ervoor zorgen dat een interpretator in elk interpretatieconflict 

uitspraak kan doen (nrs. 579 en volgende). 

D. AFBAKENING 

 ONDERZOEK BESTRIJKT CONTRACTEN EN EENZIJDIGE RECHTSHANDELINGEN – Dit 

proefschrift onderzoekt de interpretatie van rechtshandelingen, van zowel contracten als van 

eenzijdige rechtshandelingen. Met de term "rechtshandelingen" doelen we op de verzamelnaam 

                                                 
9 P. POPELIER, Rechtszekerheid als beginsel voor behoorlijke regelgeving, Antwerpen, Intersentia, 1997, 128; B. VAN DEN 

BERGH, "«Recht zkt zekerheid» voor vaste relatie", RW 2010-2011, 347. 
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van overeenkomsten en eenzijdige rechtshandelingen. In de meest onderzochte jurisdicties 

bestaan er geen specifieke regels voor de uitlegging van eenzijdige rechtshandelingen en wordt 

deze traditioneel mee ondergebracht bij de contractinterpretatie, zodat de regels van uitlegging 

van overeenkomsten per analogie ook op deze rechtshandelingen kunnen worden toegepast, 

althans mutatis mutandis.10 De harmonisatie-instrumenten beschrijven wel expliciet de 

uitlegging van alle soorten rechtshandelingen, en niet enkel van overeenkomsten. Binnen 

Hoofdstuk 8, getiteld "interpretatie", behandelt de DCFR enerzijds de interpretatie van 

overeenkomsten (Afdeling 1) en anderzijds de uitlegging van andere rechtshandelingen 

("juridical acts") (Afdeling 2). Naast de formulering van een basisregel, beschrijft Afdeling 2 

enkel een bepaling die stelt dat de regels over contractinterpretatie per analogie moeten worden 

toegepast. Een iets andere aanpak, met evenwel dezelfde gevolgen, ligt voor in de Unidroit 

Principes. Daar beschrijft artikel 4.1 de basisregel voor de interpretatie van overeenkomsten, 

waarna artikel 4.2 de basisregel voor de uitleg van verklaringen en gedragingen ("statements 

and other conduct"), waaronder eenzijdige rechtshandelingen vallen, behandelt. De andere 

regels van uitlegging uit de Unidroit Principes, zijn van toepassing op alle mogelijke 

                                                 
10 Zie onder andere Arbh. Luik 15 november 1995, Soc.Kron. 1997, 542 ("Que tel est l'enseignement tiré de l'article 1161 CC, 

qui concerne l'interprétation des conventions, mais qui peut s'appliquer aussi aux actes juridiques unilatéraux comme la lettre 

de rupture contractuelle."); Brussel 23 november 2010, Info@law 2012, 23; Rev.trim.dr.fam. 2012 (samenvatting N. DANDOY 

en A. VAN HECKE), 885; RW 2011-12, 1087; T.Not. 2012, 187 ("Bij de interpretatie van een testament, zijn – in beginsel – de 

algemene regels uit het verbintenissenrecht (art. 1156 tot 1164 BW) mutatis mutandis van toepassing."); V. ALLAERTS, "De 

interpretatie van een testament: een concrete casus" in Actuele knelpunten familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2014, 215; M. COENE, "Art. 895 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht 

van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 39; W. DE BONDT, "Uitlegging van eenzijdige contractuele 

documenten", TBBR 2001, 132-138; T. DE VOGELAERE, Testamenten anno 2013. Balanceren op de grenzen van de 

wilsautonomie, Gent, Larcier, 2013, 64; S. MOSSELMANS, "Interpretatie van legaten: de 'favor testamenti' en de stelregel 'potius 

ut valeat' versus de 'wil van de testator'" (noot onder Gent 29 september 1995), RW 1996-97, 820. Frankrijk: R. LE GUIDEC, 

"Fasc. 10: Donations et testaments – institution d'héritier et legs – Catégoriets. Eléments constitutifs. Modalités" in 

JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 16; M. H. MALEVILLE, Pratique De l'interprétation Des Contrats: Etude Jurisprudentielle, 

Rouen, Publications de l'Université de Rouen, 1991, 28 ; M. NICOD, "Interprétation après la mort du testateur" in Répertoire 

de droit civil, Parijs, Editions Dalloz, losbl., n° 146; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. 

Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 68. 

Nederland: E. W. J. EBBEN, Inleiding nieuw erfrecht, Den Haag, Boom juridische uitgevers, 2001, 89; E. W. J. EBBEN en M. 

J. P. SCHIPPER, Erfrecht voor de advocatuur, Apeldoorn, Maklu, 2008, 74; E. W. J. EBBEN en M. J. P. SCHIPPER, Erfrecht voor 

de praktijk, Apeldoorn, Maklu, 2010, 75; A. PITLO en G. VAN DER BURGHT, Erfrecht, Arnhem, Gouda Quint, 1997, 59; P. 

SCHOLTEN, "Uitlegging van testamenten", WNPR 1909, 294; M. J. A. VAN MOURIK, "Uitleg van uiterste wilsbeschikkingen", 

WPNR 2007, 410; M. J. A. VAN MOURIK, Erfrecht, Deventer, Kluwer, 2008, 96; M. G. VREDEVOOGD, "Haviltexen met 

testamenten: kunnen Haviltex en de cao-norm worden gebruikt bij de uitleg van uiterste wilsbeschikkingen?", AA 2009, 306. 

Engeland: Perrin v Morgan [1943] AC 399, [1943] 1 All ER 187 ("The fundamental rule in construing the language of a will 

is to put on the words used the meaning which, having regard to the terms of the will, the testator intended."); Harrison v 

Tucker [2003] EWHC 1168 (Ch) ("But it is important to remember that in wills as in any other instruments the quest must 

always be to ascertain the intention of the maker of the document by looking at the language used in the context of the document 

as a whole and in the light of the relevant background as known to that person at that relevant time."); Esson v Esson [2009] 

EWHC 3045 (Ch); [2010] WTLR 187 ("First, I must ascertain Mrs Clements' intention as expressed in the Codicil when read 

as a whole in the light of the surrounding circumstances including the Will."); Marley v Rawlings [2014] UKSC 2; [2014] 2 

W.L.R. 213; [2014] 1 All E.R. 807; [2014] 2 F.L.R. 555; [2014] W.T.L.R. 299; 16 I.T.E.L.R. 642; [2014] Fam. Law 466; 

(2014) 158(4) S.J.L.B. 49 ("Whether the document in question is a commercial contract or a will, the aim is to identify the 

intention of the party or parties to the document by interpreting the words used in their documentary, factual and commercial 

context."); Huntley (Deceased) Re [2014] EWHC 547 (Ch) 2014 WL 1097070 ("Whether the document in question is a 

commercial contract or a will, the aim is to identify the intention of the party or parties to the document by interpreting the 

words used in their documentary, factual and commercial context."); A. LEARMONTH, M. OLDHAM, J. G. ROSS MARTYN en C. 

FORD, Theobald on wills, Londen, Sweet and Maxwell, 2010, 285; C. H. SHERRIN, R. F. D. BARLOW en R. A. WALLINGTON, 

Williams on wills. 1: The law of wills, Londen, Butterworths, 2002, 535. 
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rechtshandelingen. Het Weens Koopverdrag maakt dan weer geen onderscheid tussen 

contracten en eenzijdige rechtshandelingen en verklaart de uitleggingsregel (Artikel 8 Weens 

Koopverdrag) van toepassing op alle verklaringen afgelegd door en andere gedragingen van 

een partij. De reden voor de opname van onderscheiden regels, of, zoals in het geval van het 

Weens Koopverdrag, een bepaling die alle soorten rechtshandelingen dekt, ligt in het feit dat 

de basisinterpretatieregel voor overeenkomsten in zijn normale formulering niet onverkort kan 

toegepast worden op eenzijdige rechtshandelingen. Deze regel schrijft immers een uitlegging 

voor volgens de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen. Bij eenzijdige 

rechtshandelingen kan men bezwaarlijk van een gemeenschappelijke partijbedoeling spreken. 

Daarom kan men de interpretatieregels voor overeenkomsten slechts mutatis mutandis 

toepassen op eenzijdige rechtshandelingen. Over het algemeen komen de regels wel overeen, 

zodat het onderzoek alle soorten rechtshandelingen behandelt. Bestaat er toch een afwijkende 

regeling voor een specifieke rechtshandeling, dan wordt dit expliciet vermeld.  

 ONDERZOEK BESTRIJKT SCHRIFTELIJKE EN MONDELINGE RECHTSHANDELINGEN – Het is 

aangeraden, vanuit het oogpunt van bewijs, steeds een geschreven neerslag van een 

rechtshandeling te voorzien. Toch is een schriftelijke neerslag geen geldigheidsvereiste voor de 

meeste rechtshandelingen. Het onderzoek bestrijkt dan ook zowel mondelinge als schriftelijke 

contracten en eenzijdige rechtshandelingen. Hoewel mondelinge rechtshandelingen in de 

praktijk veel minder vaak voorkomen dan schriftelijke, valt het contentieux van de mondelinge 

rechtshandelingen die tot interpretatiegschillen aanleiding geven niet te verwaarlozen. Het is 

immers niet gemakkelijk duidelijkheid te verkrijgen wanneer verbintenissen alleen mondeling 

worden beschreven.  

 ONDERZOEK BESTRIJKT GEEN AANVULLING – De loutere uitlegging van een rechtshandeling 

volstaat niet altijd om de verbintenissen van de partijen te bepalen. Vaak behandelt een 

rechtshandeling slechts bepaalde hoofdzaken, terwijl bijzaken achterwege worden gelaten. Dit 

is efficiënt, aangezien het onmogelijk is om bij de opstelling van een contract of van een 

eenzijdige rechtshandeling al alle mogelijke toekomstige eventualiteiten te voorzien. 

Bovendien is dit ook kostenbesparend: hoe meer uitgesponnen een rechtshandeling is, hoe meer 

tijd – en dus ook geld – er kruipt in de opmaak ervan. Zijn er zaken niet uitgespeld, dan is het 

natuurlijk mogelijk dat er bij de uitvoering problemen rijzen die niet op voorhand voorzien zijn. 

In dat geval ligt er geen probleem van interpretatie voor, maar moet de geschillenbeslechter de 

rechtshandeling aanvullen. De maatstaf van onderscheid ligt in het bestaan van een 

wilsverklaring. Bestaat die, dan kan de rechter of arbiter deze interpreteren. Bestaat deze niet, 

dan moet hij de rechtshandeling aanvullen. "Interpretatie stopt en aanvulling begint, waar de 

wilsverklaring van de partijen eindigt."11 Het leerstuk van de aanvulling is het onderwerp van 

specifieke rechtsregels. Het onderzoek gaat in principe voorbij aan deze regels, omdat 

aanvulling dan wel verwant is aan, maar duidelijk te onderscheiden van, interpretatie. 

Uitzondering vormt het onderdeel over de gebruiken (nrs.…), waar de invulling van de 

                                                 
11 W. DE BONDT, "Uitlegging van overeenkomsten naar de geest: mogelijkheden, grenzen en alternatieven", RW 1996-97, 1002. 



 

 

18 

 

bepalingen over aanvulling ook voor uitlegging nuttig zijn, omdat deze dezelfde terminologie 

aanwenden.  

 ONDERZOEK BESTRIJKT KWALIFICATIE, VOOR ZOVER NUTTIG BINNEN HET BESTEK VAN 

INTERPRETATIE – Kwalificatie bestaat erin "de juridische categorie te bepalen waartoe de 

overeenkomst behoort, om daaruit vervolgens de daaraan door de wet verbonden gevolgen af 

te leiden."12 Ook kwalificatie is verwant met, maar niet gelijk aan, interpretatie. De kwalificatie 

van een rechtshandeling bepaalt de, door de wetgever vastgestelde, rechtsgevolgen die aan de 

rechtshandeling moeten gehecht worden. Uitlegging van een rechtshandeling stelt daarentegen 

de rechtsgevolgen vast die de partijen zelf hebben gewild. Interpretatie is dan ook een 

feitenkwestie, terwijl kwalificatie een rechtskwestie is. Kwalificatie wordt normaal gezien 

voorafgegaan door interpretatie.13 Om een kwalificatie aan een rechtshandeling te geven, moet 

namelijk eerst de juiste inhoud van de verbintenissen vaststaan. Om een rechtshandeling te 

kwalificeren, moet de rechter dus de intentie van de handelende personen zoeken. Op die manier 

bepaalt de werkelijke bedoeling van de partijen welke rechtsnorm van toepassing is op de 

wilsverklaring.14 Door deze verwevenheid tussen interpretatie en kwalificatie, komen in 

kwalificatievraagstukken ook de interpretatieregels aan bod. Daarom incorporeert het 

onderzoek, waar nuttig binnen het bestek van uitlegging, ook de kwalificatie van 

rechtshandelingen.  

 ONDERZOEKSMETHODE 

A. FUNCTIONELE METHODE 

 FUNCTIONELE METHODE GAAT UIT VAN PRAKTISCHE PROBLEMEN EN NIET VAN ABSTRACTE 

RECHTSREGELS – Het onderzoek wordt gevoerd volgens de functionele methode. Deze 

methode gaat uit van een concrete vraagstelling door te focussen op praktische problemen en 

te onderzoeken hoe deze worden opgelost in verschillende rechtsstelsels.15 Niet de rechtsregels 

en de law in the books zijn voorwerp van onderzoek, maar wel de functie die de regels vervullen 

bij de oplossing van problemen, de law in action dus.  

 TYPOLOGISCHE METHODE VERONDERSTELT DAT VOOR PRAKTISCHE PROBLEMEN SLECHTS 

BEPERKT AANTAL TYPE-OPLOSSINGEN BESTAAN – Meer in detail vindt het onderzoek plaats 

                                                 
12 W. VAN EECKHOUTTE, "'Gezag' in de cassatierechtspraak. Een kwestie van bewijs, interpretatie en kwalificatie", NJW 2005, 

5.  
13 A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 7; A. GUILMOT en Y. NINANE, 

"L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, Brussel, Kluwer, Iosbl., II.1.5-52; J. VAN 

DROOGHENBROECK, "Le juge et le contrat", TBBR 2007, 598. 
14 A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 7; A. GUILMOT en Y. NINANE, 

"L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, Brussel, Kluwer, Iosbl., II.1.5-52; J. VAN 

DROOGHENBROECK, "Le juge et le contrat", TBBR 2007, 598. 
15 Zie onder andere P. BRULEZ, Koop en aanneming: faux amis?, Antwerpen, Intersentia, 2015, 9; C. CAUFFMAN, De 

verbindende eenzijdige belofte, Antwerpen, Intersentia, 2005, 31; W. PINTENS, Inleiding tot de rechtsvergelijking, Leuven, 

Universitaire Pers Leuven, 1998, 85. 
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volgens de typologische functionele methode. Deze methode veronderstelt dat er voor de 

praktische problemen die functioneel worden onderzocht slechts een gelimiteerd aantal types 

van oplossingen te vinden zijn.16 Ze onderscheidt de verschillende types van elkaar volgens een 

typedefiniërend criterium. De methode bestudeert de types los van de rechtsstelsels waar ze in 

voorkomen. In dit proefschrift komen verschillende types van uitlegging aan bod, die in 

abstracto beschreven worden. Elk type kent daarnaast een terugkoppeling naar concrete 

rechtsstelsels, waar ze in de praktijk toepassing vinden.  

B. RECHTSVERGELIJKENDE METHODE  

§1. Historische rechtsvergelijking 

 FUNCTIONELE RECHTSHISTORISCHE BENADERING DIE EROP GERICHT IS DE HUIDIGE 

TENDENSEN TE BEGRIJPEN – Het leerstuk van interpretatie van rechtshandelingen stamt uit het 

Romeinse recht. Om de huidige bestaande methoden van uitlegging te begrijpen, is het daarom 

noodzakelijk een historische component in het onderzoek te incorporeren. Het proefschrift 

onderzoekt daarom zowel in het eerste deel, dat de subjectieve component van uitlegging 

beschrijft, als in het derde deel, dat het objectieve deel van interpretatie behandelt, het ontstaan 

en de evolutie van de bestaande interpretatiesystemen (nrs. 26 en volgende en nrs. 582 en 

volgende). De behandeling van het rechtshistorische is eerder summier, aangezien het niet het 

opzet van het proefschrift is een rechtshistorisch onderzoek te voeren. Het historisch luik is 

functioneel en is er enkel op gericht de huidige tendensen beter te begrijpen.  

§2. Geografische rechtsvergelijking 

 VERGELIJKING BELGIË-FRANKRIJK, NEDERLAND, ENGELAND EN HARMONISATIE-

INSTRUMENTEN – Het onderzoek maakt daarnaast gebruik van een geografische 

rechtsvergelijking. Hierbij bespreekt het vier landen, namelijk België, Frankrijk, Nederland en 

Engeland. De keuze voor deze vier landen vloeit voort uit de aangewende typologie. De 

basisinterpretatieregel is in elk van deze jurisdicties een voorbeeld van één van de beschreven 

interpretatiemethoden. Daarnaast komen ook de interpretatiesystemen zoals beschreven in de 

harmonisatie-instrumenten (DCFR, Unidroit Principes en Weens Koopverdrag) aan bod. Deze 

vormen een een mooie gemene deler van de praktijken in de lidstaten.  

 INTERPRETATIE VOLGENS DE SUBJECTIEVE WERKELIJKE PARTIJBEDOELING: BASISREGEL IN 

BELGIË-FRANKRIJK EN IN HARMONISATIE-INSTRUMENTEN – Het voorbeeld van het eerste type 

van uitlegging, de interpretatie volgens de subjectieve werkelijke partijbedoeling (interpretatie 

type 1), is het Belgisch-Franse systeem. Deze methode is overgenomen in de 

harmoniseringsingstrumenten. De basisinterpretatieregel (artikel 1156 BW) bepaalt: "Men moet 

                                                 
16 Zie onder andere P. BRULEZ, Koop en aanneming: faux amis?, Antwerpen, Intersentia, 2015, 10; C. CAUFFMAN, De 

verbindende eenzijdige belofte, Antwerpen, Intersentia, 2005, 31; W. PINTENS, Inleiding tot de rechtsvergelijking, Leuven, 

Universitaire Pers Leuven, 1998, 86; A. L. VERBEKE, Goederenverdeling bij echtscheiding, Antwerpen, Maklu, 1998, 4-5; K. 

ZWEIGERT en H. KÖTZ, Introduction to comparative law, Oxford, Clarendon Press, 1998, 33-47.  
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in de overeenkomsten nagaan welke de gemeenschappelijke bedoeling van de contracterende 

partijen is geweest, veeleer dan zich aan de letterlijke zin van de woorden te houden." Het doel 

van uitlegging is het achterhalen van de echte bedoeling die de partijen hadden bij de opmaak 

van de rechtshandeling.  

 INTERPRETATIE VOLGENS DE GEOBJECTIVEERDE WERKELIJKE PARTIJBEDOELING: 

BASISREGEL IN NEDERLAND – Iets objectiever is de manier van uitlegging die in Nederland 

opgeld doet. Oorspronkelijk bestonden er dezelfde interpretatieregels als in België en Frankrijk, 

maar deze zijn geschrapt. Sindsdien vormt de zogenaamde Haviltex-norm, geformuleerd door 

de Hoge Raad in het arrest Haviltex, de basisuitleggingsnorm: "De vraag hoe in een schriftelijk 

contract de verhouding van partijen is geregeld en of dit contract een leemte laat die moet 

worden aangevuld, kan niet worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver 

taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van die vraag 

komt het immers aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer 

redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien 

redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke 

maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan 

worden verwacht."17 Deze regel beschrijft de interpretatie volgens de geobjectiveerde 

werkelijke partijbedoeling (interpretatie type 2A) en schrijft voor dat de interpretator op zoek 

moet naar de echte bedoeling van de partijen, zoals deze bij de partijen bestond op het ogenblik 

van de totstandkoming van de rechtshandeling, maar onder de veronderstelling dat de partijen 

redelijke personen zijn. De ware wil van de handelende personen staat centraal, maar de 

redelijkheid is eraan toegevoegd. Dit objectiveert de interpretatie. 

 INTERPRETATIE VOLGENS DE OBJECTIEVE PARTIJBEDOELING: BASISREGEL IN ENGELAND – 

Traditioneel beschouwt men de Engelse interpretatiemethode als objectief: de letter van de 

rechtshandeling zou doorslaggevend zijn. De praktijk toont echter een heel ander beeld. De 

basisregel is ook hier neergelegd in een principe-arrest, met name de zaak Investors: 

"Interpretation is the ascertainment of the meaning which the document would convey to a 

reasonable person having all the background knowledge which would reasonably have been 

available to the parties in the situation in which they were at the time of the contract."18 Deze 

regel beschrijft de uitlegging volgens de objectieve partijbedoeling (interpretatie type 2B). 

Uitlegging is er dan op gericht na te gaan wat de rechtshandeling zou betekenen voor een 

abstracte, redelijke, geïnformeerde, derde persoon. Niet de letter van de rechtshandeling staat 

centraal, maar wel de objectieve bedoeling van de handelende personen. 

C. KLASSIEK BRONNENONDERZOEK  

 WETGEVINGS-, JURISPRUDENTIE- EN LITERATUURSTUDIE – Het onderzoek naar een algemene 

theorie van uitlegging van rechtshandelingen gebeurt aan de hand van een klassiek 

                                                 
17 Nederland: HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635. 
18 Engeland: Investors Compensation Scheme Ltd v West Bromwich BS [1998] 1 WLR 896. 
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bronnenonderzoek. Het omvat een diepgaande analyse van wetgeving, jurisprudentie en 

doctrine. Binnen het leerstuk van de interpretatie van rechtshandelingen is een zeer groot aantal 

bronnen voorhanden, die niet allemaal even interessant zijn. De focus binnen de rechtsleer ligt 

vooral op klassieke en op gespecialiseerde literatuur. In het rechtshistorisch deel, waar de 

vertaling van de primaire bronnen van de hand is van de auteur van het proefschrift zelf, richt 

het onderzoek zich vooral op primaire bronnen. Waar het nodig of interessant is, zijn deze 

aangevuld door secundaire bronnen. Wat jurisprudentie betreft, komt vooral lagere 

(feiten)rechtspraak aan bod. Deze is binnen het kader van uitlegging van rechtshandelingen, 

nota bene een feitenkwestie, inderdaad van onschatbare waarde. Het onderzoek is dan ook 

doorspekt met voorbeelden uit de rechtspraak, die steeds een concrete toepassing vormen van 

de in abstracto aangehaalde principes. Hogere rechtspraak wordt slechts behandeld waar nodig.  
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DEEL I: BASISINTERPRETATIEREGEL: 

BEDOELING PRIMEERT OP LETTERLIJKE 

BETEKENIS 

 INLEIDING 

 TEGENSTELLING VERKLARING-WIL BIJ TOTSTANDKOMING VAN RECHTSHANDELINGEN – Alle 

communicatie komt tot stand door de overbrenging van informatie tussen een zender en een 

ontvanger. Enkel als er effectief informatie wordt doorgegeven, is er sprake van communicatie. 

Een intentie veronderstelt een veruitwendiging, een verklaring, een uiting, een openbaring, 

omdat deze anders puur inwendig en dus ineffectief blijft. De zender wil een bepaald bericht 

doorgeven door middel van woorden en de ontvanger begrijpt deze woorden in een bepaalde 

zin. Een correcte wilsuiting stemt nauwkeurig overeen met de eigenlijke interne bedoeling. 

Veelal begrijpen zender en ontvanger elkaar dan ook perfect. Ten gevolge van een 

onduidelijkheid in de uiting van de zender of van de onnauwkeurigheid die inherent is aan de 

taal, stemt de verklaarde intentie echter soms niet overeen met de eigenlijke interne wil.  

Stel dat zender en ontvanger overeenkomen dat de ontvanger "het huis van zender zal 

schoonmaken voor 50 euro". De zender bedoelt hiermee dat het huis zelf een grondige 

schoonmaakbeurt moet krijgen en dat ook de ramen aan de buitenkant een wasbeurt moeten 

ondergaan. Ontvanger vat deze zin echter op alsof enkel de binnenkant van het huis moet 

gepoetst worden. Wat is er dan eigenlijk overeengekomen?19 

In het bovenstaande geval stelt zich het probleem van te vaag taalgebruik. Zowel de interpretatie 

van zender als deze van ontvanger, kunnen perfect overeenkomen met de woorden die tussen 

de partijen zijn gecommuniceerd. Daarnaast kan ook de zender zich inaccuraat uitdrukken. Hij 

heeft een bepaalde intentie, maar slaagt er niet in deze te communiceren aan zijn tegenpartij, 

omdat hij hiervoor de verkeerde woorden gebruikt.  

Partijen komen overeen dat A de "eerste verdieping" van het huis van B huurt. Stel dat de 

zender hiermee de gelijkvloerse verdieping bedoelt, terwijl de ontvanger deze zinsnede opvat 

alsof deze verwijst naar de kamers op de eerste verdieping boven de grond. Welke betekenis 

moet aan deze communicatie gehecht worden?20  

In bovenstaande voorbeelden, rijst telkens de vraag naar de betekenis van de wilsuiting, maar 

in eerste instantie is er een meer prangende vraag aan de orde: is er wel een overeenkomst tussen 

de partijen totstandgekomen? Ze denken het immers eens te zijn over de juiste inhoud van de 

gecommuniceerde boodschap, maar zijn dat in feite niet.  

                                                 
19 Rechtsvergelijkend: J. M. SMITS, Contract law: a comparative introduction, Cheltenham, Edward Elgar, 2014, 65. 
20 Rechtsvergelijkend: J. M. SMITS, Contract law: a comparative introduction, Cheltenham, Edward Elgar, 2014, 65. 
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 TEGENSTELLING VERKLARING-WIL IS BASIS VAN INTERPRETATIEPROBLEMATIEK – De 

problematiek van de interpretatie van rechtshandelingen gaat nog een stap verder. Partijen 

hebben dan een geldig contract gesloten, of er is een geldige eenzijdige rechtshandeling, 

waarvan de totstandkoming niet ter discussie staat. Ze zijn het echter niet eens over de manier 

waarop de rechtshandeling moet worden begrepen. Ook hier staat de tegenstelling tussen de 

werkelijke ("voluntas") en de uitgedrukte ("verba") wil centraal. De verhouding tussen beide 

componenten is de basis van meerdere – aan elkaar gerelateerde – discussies. 

 TEGENSTELLING VERBA-VOLUNTAS VINDT TOEPASSING BIJ TOEPASSINGSGEBIED 

INTERPRETATIEREGELS – Een eerste toepassing van de dichotomie verba – voluntas behelst de 

kwestie van het toepassingsgebied van interpretatieregels (nrs. 82 en volgende). Dit komt neer 

op de vraagstelling: wanneer moet men interpreteren? Stel dat de bewoordingen (verba) van de 

communicatie tussen zender en ontvanger volkomen duidelijk zijn, is er dan nog wel een plaats 

weggelegd voor de partijwil (voluntas)? Kan er in dat geval überhaupt nog ruimte zijn voor 

uitlegging? Regels die het toepassingsgebied van uitlegging omschrijven, vormen op zich zelf 

geen interpretatieregels. Deze kwestie gaat immers chronologisch vooraf aan de 

interpretatiewerkzaamheid.  

 TEGENSTELLING VERBA-VOLUNTAS VINDT TOEPASSING BIJ INVULLING 

INTERPRETATIEREGELS – Een tweede discussiegebied betreft de invulling van de 

interpretatieregels. De vraag aan de orde is dan: hoe moet men uitleggen? Regels die de 

invulling van uitlegging omschrijven, zijn wel interpretatieregels. Ze behandelen immers de 

manier waarop uitlegging moet gebeuren. Bij interpretatieproblemen rijst telkens het probleem 

hoe de verba en de voluntas met elkaar verzoend kunnen worden. Als ze niet overeenkomen, 

moet de ene logischerwijs de overhand krijgen boven de andere. Omdat de 

wilsovereenstemming aan de basis ligt van het ontstaan van een overeenkomst, en ook 

eenzijdige rechtshandelingen tot stand komen op basis van de wilsautonomie, kan men 

argumenteren dat de werkelijke wil voorrang heeft. Aan de andere kant kan men ook inroepen 

dat de tegenpartij en derden mochten vertrouwen dat wat er effectief is verklaard, ook de 

waarheid is. Deze veruitwendigde bedoeling was immers de enige wil waar zij kennis van 

konden nemen. Vandaag de dag wordt de tegenstelling verba-voluntas in alle onderzochte 

jurisdicties beslecht in het voordeel van de wil van de partijen. Bij twijfel over de betekenis van 

een beding moet de interpretator in principe voorrang geven aan de bedoeling van de partijen, 

eerder dan zich te focussen op de letterlijke betekenis van de woorden (nrs. 121 en volgende). 

De regel dat de bedoeling van de partijen doorslaggevend is bij interpretatie, is dus in alle 

onderzochte landen de basisinterpretatieregel. De concrete invulling van de regel komt echter 

niet overal overeen Er vallen drie types van interpretatie onderscheiden, die alle gericht zijn op 

het achterhalen van de gemeenschappelijke wil van de partijen. Een eerste type van uitlegging 

is de interpretatie volgens de subjectieve werkelijke partijbedoeling (nrs. 125 en volgende). Een 

tweede interpretatietype is de interpretatie volgens de redelijke partijbedoeling of redelijke 

interpretatie (nrs. 161 en volgende). Ietwat apart staat interpretatie type 3, de normatieve 

interpretatie (nrs. 277 en volgende).  
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 TEGENSTELLING VERBA-VOLUNTAS SPEELT ROL DOORHEEN DE GESCHIEDENIS – Vragen over 

de omschrijving van het toepassingsgebied van de interpretatieregels (wanneer moet men 

interpreteren?) en de vraag naar de invulling van de interpretatieregels (hoe moet men 

uitleggen?) zijn in geen geval recent. De problematiek stamt al uit het Romeins recht. Doorheen 

de geschiedenis valt een evolutie op te merken (nrs. 26 en volgende). Oorspronkelijk kende 

men een primaire plaats toe aan de verba, maar deze verloor steeds meer en meer zijn belang, 

ten voordele van de voluntas.  
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 ONTSTAAN EN EVOLUTIE VAN DE BASISREGEL 

A. INLEIDING 

 TEGENSTELLING VERBA-VOLUNTAS VINDT DOORHEEN DE GESCHIEDENIS TOEPASSING IN 

OMSCHRIJVING TOEPASSINGSGEBIED EN INVULLING INTERPRETATIEREGELS – De vraag naar 

de verhouding verba – voluntas, stamt uit het Romeinse recht. Al van oudsher kwamen de 

vragen naar het toepassingsgebied van de interpretatieregels (wanneer moet men 

interpreteren?) en de invulling van de interpretatieregels (hoe moet men uitleggen?) naast elkaar 

voor. Dit hoeft in geen geval te verbazen, aangezien beide onderwerpen zeer sterk met elkaar 

verbonden zijn.  

 VOORRANG VOOR VERBA IN OMSCHRIJVING TOEPASSINGSGEBIED INTERPRETATIEREGELS 

GEDURENDE DE HELE GESCHIEDENIS – Over de problematiek van het toepassingsgebied van 

de interpretatieregels, werd vanaf het Romeins recht tot de periode van DOMAT en POTHIER op 

dezelfde manier geoordeeld: enkel onduidelijke clausules bieden ruimte voor uitlegging. Deze 

regel werd al in de Digesten geformuleerd in de maxime "Cum in verbis nulla ambiguitas est, 

non debet admitti voluntatis quaestio". Bij de redactie van de moderne wetboeken en de 

formulering van de moderne interpretatieregels, werd deze visie echter opnieuw in vraag 

gesteld (nrs. 67 en volgende). Het laatste woord over deze kwestie is zeker nog niet geschreven.  

 EVOLUTIE DIE UITMONDT IN VOORRANG VAN VOLUNTAS KLEURT INVULLING 

INTERPRETATIEREGELS – De vraag naar de invulling van de interpretatieregels kende een 

minder eenduidig antwoord doorheen de geschiedenis. De pre-klassieke periode, gekenmerkt 

door formalisme, besteedde nog niet echt veel aandacht aan interpretatievraagstukken (nrs. 29 

en volgende). In de late Republiek won de subjectieve visie veld (nrs. 31 en volgende). Dit zette 

zich door in de Digesten (nrs. 33 en volgende). "In conventionibus contrahentium voluntatem 

potius quam verba spectari placuit" duidt op de primauteit van de werkelijke wil boven de 

verklaarde. De glossatoren zorgden voor een korte terugval in het voortschrijdende belang van 

de voluntas bij de invulling van de interpretatieregel, door te oordelen dat de interpretatie van 

overeenkomsten moest gebeuren volgens een weerlegbaar vermoeden in het voordeel van de 

gangbare betekenis. Hierdoor plaatsten ze de verba weer centraal (nrs. 45 en volgende). Deze 

visie vormde slechts een tijdelijke stap terug. De Middeleeuwe commentatoren stuurden de 

pendel al weer in de andere richting, door opnieuw aan te geven dat de wil doorslaggevend 

moest zijn bij interpretatie (nr. 49). De opmars van de wil bleek vanaf dan onstuitbaar. Ook 

tijdens het humanisme kreeg voluntas voorrang boven verba (nrs. 54 en volgende). DOMAT en 

POTHIER systematiseerden de interpretatieregels tot een coherent systeem, dat subjectiviteit 

vooropstelde (nrs. 60 en volgende). Hun regels vormden de basis voor het Franse, het Belgische 

en het oude Nederlandse Burgerlijk Wetboek. Het Engelse systeem van uitlegging was dan 

weer in eerste instantie geïnspireerd op het formalistische, pre-klassieke Romeinse recht: niet 

de intentie van de contractanten was belangrijk, maar wel de letter van het contract (nrs. 67 en 

volgende). 
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B. ROMEINS RECHT21 (8E EEUW VOOR CHRISTUS TOT 6E EEUW NA 

CHRISTUS) 

§1. Pre-klassieke periode 

 FORMALISME BIJ DE SLUITING VAN RECHTSHANDELINGEN RESULTEERDE IN PRE-KLASSIEKE 

PERIODE IN FORMALISME BIJ INTERPRETATIE – De bepaling dat de gemeenschappelijke 

bedoeling van de partijen voorrang moet hebben op de letterlijke betekenis van de woorden, 

stamt uit het Romeinse recht.22 Toch was er in het pre-klassieke Romeins recht geen sprake van 

een dergelijke regel. Men haalt hiervoor wel eens als reden aan dat de vraag hoe private 

juridische geschriften moesten geïnterpreteerd worden, in de praktijk bijna nooit gesteld werd, 

omdat er slechts weinig private akten bestonden die uitlegging nodig hadden.23 Een meer 

overtuigende oorzaak ligt in het feit dat de taak van de interpretator vrij beperkt was door het 

formalisme dat eigen was aan de sluiting van rechtshandelingen onder het oude Romeinse 

recht.24 Het archaïsche Romeinse recht werd gekenmerkt door de tendens om elke 

rechtshandeling te verbinden met specifieke vormvereisten.25 Rechtsgevolgen genereren 

gebeurde door middel van rituelen. Hierbij werden vastgestelde gebaren en voorgeschreven 

formuleringen gebruikt.26 Eén fout in zo'n ritueel, zoals een verkeerd woord of een hapering in 

de uitspraak, maakte de sluiting ongeldig.27 Dit formalisme bij de sluiting van 

rechtshandelingen ("stipulatio") resulteerde in een even strikt formalisme bij de interpretatie 

van akten.28 De rechter moest bij geschillen over het algemeen dan ook slechts nagaan of er al 

dan niet aan deze voorschriften voldaan was.29 Waren de juiste woorden uitgesproken? Hadden 

de partijen de correcte gebaren gemaakt? In een dergelijke systeem van uitlegging was de 

intentie van de contractanten van geen tel. Enkel de letter van de rechtshandeling en de exacte 

                                                 
21 We behandelen het Romeins Recht hier op de traditionele manier, namelijk door de bril van het ius commune van de Nieuwe 

Tijden. 
22 De regel is een bijna letterlijke vertaling van D. 50, 16, 219 (PAPINIANUS): "In conventionibus contrahentium voluntatem 

potius quam verba spectari placuit." ("In overeenkomsten past het dat de wil van de contractanten bekeken wordt, eerder dan 

de bewoordingen.") 
23 G. DEREUX, L'interprétation des actes juridiques privés, Parijs, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1905, 28; J. 

GAUGUIER, De l'interprétation des actes juridiques, Parijs, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1898, 9-10. 
24 G. DEREUX, L'interprétation des actes juridiques privés, Parijs, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1905, 29; J. 

GAUGUIER, De l'interprétation des actes juridiques, Parijs, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1898, 10. 
25 J. GAUGUIER, De l'interprétation des actes juridiques, Parijs, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1898, 10; F. 

SCHULZ, History of Roman legal science, Oxford, Clarendon, 1963, 24-25. 
26 J. GAUGUIER, De l'interprétation des actes juridiques, Parijs, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1898, 10; J. C. 

VAN OVEN, "Voluntas en verba", Hermeneus 1929-30, 139; R. ZIMMERMANN, The Law of Obligations: Roman Foundations of 

the Civilian Tradition, Oxford, Oxford University Press, 1996, 622. 
27 J. C. VAN OVEN, "Voluntas en verba", Hermeneus 1929-30, 139; R. ZIMMERMANN, The Law of Obligations: Roman 

Foundations of the Civilian Tradition, Oxford, Oxford University Press, 1996, 622. Zie ook Gaius IV, 30. 
28 C. W. CANARIS en H. C. GRIGOLEIT, "Interpretation of Contracts" in A. HARTKAMP ea (eds.), Towards a European Civil 

Code, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2004, 450; E SCHANZE, "Interpretation of Wills. An Essay Critical and Comparative" in D. 

L. C. MILLER en W. D. MEYERS (eds.), Comparative and Historical Essays in Scots Law. A Tribute to Professor Sir Thomas 

Smith QC, Edinbugh, Butterworths, 1992, 108; F. SCHULZ, History of Roman legal science, Oxford, Clarendon, 1963, 29; R. 

ZIMMERMANN, The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition, Oxford, Oxford University Press, 1996, 

622. 
29 J. GAUGUIER, De l'interprétation des actes juridiques, Parijs, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1898, 10; R. 

ZIMMERMANN, The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition, Oxford, Oxford University Press, 1996, 

622 
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formulering waren belangrijk.30 Eigen aan het Romeins recht was het algemeen karakter van 

interpretatieregels. Dezelfde regels golden voor de interpretatie van contracten, van 

testamenten, van wetten en van verdragen.31 

 STRIKT FORMALISME KAN TOT ONBILLIJKE RESULTATEN LEIDEN – CICERO bekristiseerde 

later een dergelijke handelswijze: "Onrechtvaardigheid ontstaat ook vaak door intriges, door 

een interpretatie van het recht die al te berekend en sluw is. Omwille hiervan ontstond het 

dikwijls in de taal gebruikte spreekwoord 'hoe meer recht, hoe minder rechtvaardigheid.'"32 Ter 

ondersteuning van zijn stelling gaf hij het volgende voorbeeld. 

Een generaal sloot een wapenstilstand met zijn vijand "voor dertig dagen". Tijdens de nacht 

besloop hij de akkers van de vijand en vernielde deze volledig. Hij argumenteerde dat een 

dergelijke aktie niet onder de termen van het gesloten verdrag viel. Hij had immers 's nachts 

gehandeld, terwijl er was overeengekomen de wapens overdag neer te leggen.  

Met dit goed gekozen voorbeeld toonde CICERO het perverse effect van een strikt formalistische 

uitlegging aan. Een dergelijke, letterlijke, interpretatie, brengt immers vaak onbillijke resultaten 

met zich mee.33 

§2. Klassieke periode (6e eeuw voor Christus tot 476 na Christus) 

 SUBJECTIVITEIT WINT VELD IN DE REPUBLIEK DOOR ONTSTAAN CONSENSUELE 

OVEREENKOMSTEN – In 509 voor Christus werd Rome een Republiek. Deze datum luidde een 

fase in de geschiedenis in, genaamd de "Romeinse Republiek". In deze periode ontpopte Rome 

zich van een stad tot een wereldrijk. Gedurende de Republiek evolueerde ook de visie op 

interpretatie drastisch. Er werd immers afstand gedaan van de strikte, rigide interpretatie.34 Het 

Romeinse Rijk groeide exponentieel, zodat ook de inwoners en de handelsbetrekkingen sterk 

in aantal stegen en een toenemende nood was aan contracten. Er ontstonden nieuwe soorten van 

overeenkomsten, die niet meer tot stand kwamen via de uitvoering van formaliteiten, maar wel 

op basis van een consensus tussen de partijen.35 Naarmate de rechtscultuur verfijnde, werden 

                                                 
30 C. W. CANARIS en H. C. GRIGOLEIT, "Interpretation of Contracts" in A. HARTKAMP ea (eds.), Towards a European Civil 

Code, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2004, 450; G. DEREUX, L'interprétation des actes juridiques privés, Parijs, Librairie nouvelle 

de droit et de jurisprudence, 1905, 29; J. GAUGUIER, De l'interprétation des actes juridiques, Parijs, Librairie nouvelle de droit 

et de jurisprudence, 1898, 10; R. ZIMMERMANN, The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition, Oxford, 

Oxford University Press, 1996, 622-623.  
31 R. T. SIMONDS, Rational Individualism. The Perennial Philosophy of Legal Interpretation, Amsterdam, Atlanta, 1995, 70. 
32 CICERO, De Officiis, I, X, 33: "Existunt etiam saepe iniuriae calumnia quadam et nimis callida sed malitiosa iuris 

interpretatione. Ex quo illud "summum ius summa iniuria" factum est iam tritum sermone proverbium." 
33 Zie ook E. ALBERTARIO, Studi di diritto romano, Milaan, Giuffrè, 1937, 640; E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation 

des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 19. 
34 J. GAUGUIER, De l'interprétation des actes juridiques, Parijs, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1898, 10; E. 

SCHANZE, "Interpretation of Wills. An Essay Critical and Comparative" in D. L. C. MILLER en W. D. MEYERS (eds.), 

Comparative and Historical Essays in Scots Law. A Tribute to Professor Sir Thomas Smith QC, Edinbugh, Butterworths, 1992, 

109; F. SCHULZ, History of Roman legal science, Oxford, Clarendon, 1963, 30; A. WATSON, "Narrow, Rigid and Literal 

Interpretation in the Later Roman Republic", TR 1969, 351; R. ZIMMERMANN, The Law of Obligations: Roman Foundations of 

the Civilian Tradition, Oxford, Oxford University Press, 1996, 627. 
35 J. GAUGUIER, De l'interprétation des actes juridiques, Parijs, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1898, 13; R. 

ZIMMERMANN, The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition, Oxford, Oxford University Press, 1996, 

627. 
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subjectieve elementen ook bij de interpretatie gradueel meer in aanmerking genomen.36 Men 

moest zich niet meer enkel baseren op de normale betekenis van de woorden. Op basis van de 

individuele omstandigheden van de zaak, moest men op zoek gaan naar de bedoeling van de 

partijen.37  

 KLASSIEKE PERIODE GEKENMERKT DOOR FLEXIBILITEIT IN INTERPRETATIE – ZIMMERMANN 

omschrijft de situatie van het klassieke Romeins recht als een "happy equilibrium".38 De 

archaïsche formalistische aanpak was verleden tijd. Er was echter zeker geen sprake van een 

radicaal subjectivisme. Noch verba, noch voluntas namen de overhand. Wat betekent dit nu 

concreet? Hoe zag de manier van interpreteren er dan uit? Om dit te kunnen begrijpen, moet 

men zich verplaatsen in de denkwereld van de klassieke Romeinen. Zij hadden nog geen visie 

op een contract als zijnde een samenspel van twee bedoelingen, die elk van beide bestaan uit 

een interne component, namelijk de wil (voluntas) en een externe component, namelijk de 

uiting (verba).39 Ze bekeken een overeenkomst als een geheel, zonder deze op te delen in 

verschillende elementen. Ook bij de uitlegging maakten ze dus niet echt een onderscheid tussen 

uitlegging op basis van de wil of op basis van de letterlijke woorden. Uitlegging was noch 

volledig objectief, noch honderd procent subjectief, maar werd gekarakteriseerd door 

flexibiliteit.40 

Een mooi voorbeeld is de causa Curiana, een rechtszaak uit 92 voor Christus over de 

interpretatie van een testamen van een pater familias.41 Wanneer een pater familias een zoon 

aanduidde als erfgenaam die nog niet tot de leeftijd van de puberteit was gekomen, duidde hij 

normaal gezien een substituut aan die zou erven als de zoon zou sterven voor hij puber was 

(substitutio pupillaris). Een pupillus, een jongen die nog geen puber was, kon immers zelf geen 

testament opstellen. Op die manier werd de overgang ab intestato van de eigendommen van de 

testator vermeden. In de causa Curiana had testator Marcus Coponius een substitutio pupillaris 

in zijn testament opgenomen. Hierin duidde hij een zekere Curius aan als substituut. Coponius 

had het testament opgesteld in de hoop een zoon te zullen verwekken, maar dit was niet 

gebeurd. Had hij een substitutio vulgaris opgenomen, dan was er geen enkel probleem geweest. 

Een dergelijke clausule stelde een derde persoon aan als alternatieve erfgenaam wanneer de 

eigenlijke, eerst genoemde erfgenaam, omwille van gelijk welke reden niet kon erven. Nooit 

geboren zijn was zo'n reden, zodat een substitutio vulgaris in deze zaak gevolg had kunnen 

                                                 
36 R. ZIMMERMANN, The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition, Oxford, Oxford University Press, 

1996, 621. 
37 R. ZIMMERMANN, The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition, Oxford, Oxford University Press, 

1996, 627. 
38 R. ZIMMERMANN, The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition, Oxford, Oxford University Press, 

1996, 634. Zie ook J. HIJMA, C. C. VAN DAM, W. A. M. VAN SCHENDEL en W. L. VALK, Rechtshandeling en overeenkomst, 

Deventer, Kluwer, 2013, 279. 
39 R. ZIMMERMANN, The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition, Oxford, Oxford University Press, 

1996, 626. 
40 R. ZIMMERMANN, The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition, Oxford, Oxford University Press, 

1996, 627. 
41 Zie, voor meer informatie over deze beroemde zaak: Cicero, De Inventione, II, 122; M. KÖNCZÖL, "Law, fact and narratives 

in ancient rhetoric: the case of the causa curiana", International Journal for the Semiotics of Law 2008, 21-33, F. SCHULZ, 

History of Roman legal science, Oxford, Clarendon, 1963, 79-80; J. C. VAN OVEN, "Voluntas en verba", Hermeneus 1929-30, 

139-140; A. WATSON, The Law of Succession in the Later Republic, Oxford, Clarendon, 1971, 153; R. ZIMMERMANN, The 

Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition, Oxford, Oxford University Press, 1996, 628-632 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Mikl%C3%B3s+K%C3%B6ncz%C3%B6l%22
http://link.springer.com/journal/11196
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hebben. De interpretatiekwestie in de causa Curiana concentreerde zich rond de vraag of de 

substitutio pupillaris hier niet kon gelezen worden als een substitutio vulgaris. Scaevola, 

advocaat in deze zaak, argumenteerde dat een dergelijke uitlegging niet overeenkwam met de 

letter van het testament. Crassus, zijn tegenstander, legde echter de nadruk op de intentie van 

de testator: hij had in eerste instantie gewild dat zijn zoon zou erven en het was duidelijk dat 

hij, als dat niet mogelijk was, wilde dat Curius de erfgenaam zou zijn. Dat hij nooit een zoon 

zou hebben, was eenvoudigweg niet bij hem opgekomen. Het was Coponius' (niet-uitgedrukte 

en hypothetische) wil dat Curius zou erven en de substitutio pupillaris moest geïnterpreteerd 

worden alsof die ook een substitutio vulgaris bevatte. De rechter oordeelde in het voordeel van 

de tweede argumentatie.  

Deze zaak is een stap in de richting van een meer subjectief gerichte visie op interpretatie, maar 

is geen teken van een werkelijke ommekeer: ook na de causa Curiana oordeelde men nog vaak 

dat de letter voorrang had op de wil.42 

Ter illustratie kan verwezen worden naar een tekst van Labeo, een belangrijke jurist uit de 

klassieke periode, die later werd opgenomen in de Digesten:43 "Als er iets dergelijks zou 

neergeschreven zijn: 'Mogen Tititus en Seius mijn erfgenaam zijn in die mate waarin elke van 

hen beiden mij tot erfgenaam heeft gemaakt', dan zou geen van beiden erfgenaam kunnen zijn, 

tenzij ze allebei de testator als erfgenaam hebben aangeduid, omdat in de woorden wordt 

verwezen naar de daad van hen beiden." 44 

Wel is de uitspraak in de causa Curiana een goed voorbeeld van de flexibiliteit van de 

interpretatietechnieken tijdens de klassieke periode. De woorden van een akte waren niet meer 

alleen zaligmakend, ook andere factoren speelden mee en konden zelfs doorslaggevend zijn bij 

de uiteindelijke interpretatie.45 De context waarmee men rekening mocht houden bestond uit de 

individuele, persoonlijke omstandigheden van de partijen enerzijds (subjectief) en uit hun 

redelijke verwachtingen die ontstonden op basis van de gebruikte bewoordingen anderzijds 

(objectief).46 Uiteindelijk kon het in deze periode alle kanten uit: zowel verba als voluntas 

konden voorrang krijgen bij interpretatie.47  

§3. Post-klassieke periode 

A. Inleiding 

 POST-KLASSIEKE PERIODE KENMERKT ZICH DOOR ONTSTAAN VAN DE DIGESTEN VAN 

JUSTINIANUS – In de post-klassieke periode codificeerde JUSTINIANUS in zijn Digesten de 

                                                 
42 F. SCHULZ, History of Roman legal science, Oxford, Clarendon, 1963, 80; R. ZIMMERMANN, The Law of Obligations: Roman 

Foundations of the Civilian Tradition, Oxford, Oxford University Press, 1996, 630-631. 
43 Zie voor meer informatie over deze passage F. SCHULZ, History of Roman legal science, Oxford, Clarendon, 1963, 133-134. 
44 D. 28, 5, 29: "Si ita scriptum sit: 'Titius et Seius quanta quisque eorum ex parte heredem me habuerit scriptum, heres mihi 

esto', nisi omnes habeant scriptum heredem testatorem, neutrum heredem esse posse, queoniam ad omnium factum sermo 

refertur." 
45 R. ZIMMERMANN, The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition, Oxford, Oxford University Press, 

1996, 631. 
46 R. ZIMMERMANN, The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition, Oxford, Oxford University Press, 

1996, 633. 
47 R. ZIMMERMANN, The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition, Oxford, Oxford University Press, 

1996, 632. 
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bestaande interpretatieregels aan de hand van fragmenten van klassieke juristen. Dit magnum 

opus bracht meer zekerheid in het systeem van interpretatie met zich mee. Door de codificatie 

van de regels, werden ze minder aan verandering onderhevig.48 Hoewel de Digesten de regels 

die al voor de post-klassieke periode bestonden, compileerden, past het niet de bepalingen die 

erin opgenomen zijn te behandelen in het deel over de klassieke periode. De regels zijn immers 

duidelijk onder handen genomen door post-klassieke auteurs.49 Zo toont een diepgaande studie 

van de bepalingen uit de Quaestionum libri XXXVII van PAPINIANUS die in de Digesten zijn 

opgenomen, bijvoorbeeld aan dat de opstellers van de Digesten niet de originele tekst van 

PAPINIANUS voor zich hadden liggen, maar wel een tekst die aangepast was tijdens de vroege 

post-klassieke periode en waaraan delen waren toegevoegd en andere delen waren 

weggelaten.50 De originele tekst van dit werk is echter niet overgeleverd. De informatie over de 

Responsorum libri XIX, waaruit de vermelde regel komt, is beter. Ook dit werk is echter niet 

zonder een grondige revisie in de Digesten opgenomen.51 Men moet zich er dus voor hoeden 

de in de Digesten opgenomen bepalingen te antidateren. 

B. Voorrang voor voluntas  

 WIL STAAT CENTRAAL IN POST-KLASSIEKE PERIODE – De tendens die al tijdens de klassieke 

periode op gang was gekomen zette zich door in de post-klassieke tijd: de aandacht voor de wil 

van de partijen bij uitlegging kwam centraal te staan.52 Deze evolutie was het gevolg van het 

bijna volledig verdwijnen van het pre-klassieke formalisme enerzijds en van het christelijk 

denken, waarbij menselijk gedrag in toenemende mate werd afgetoetst aan de hand van morele 

standaarden, anderzijds.53  

Een post-klassieke jurist voegde aan de vermelde tekst van Labeo, waarin hij een letterlijke 

interpretatie van een testament beschreef, in de Digesten de volgende correctie toe:54 "Ik meen 

dat in dit geval rekening moet gehouden worden met de intentie van de testator. Het is 

menselijker dat hij, die zelf de testator als zijn eigen erfgenaam heeft aangeduid, in dezelfde 

mate erfgenaam wordt van hem, en dat hij die de testator niet heeft vermeld, ook niet kan 

toegelaten worden tot de erfenis."55  

 VOORRANG VOOR DE WIL BIJ INVULLING INTERPRETATIEREGELS IN PAPINIANUS D. 50, 16, 

219 (IN CONVENTIONIBUS) – Tekenend voor het belang van de wil bij de interpretatie, was een 

interpretatiebepaling uit de Digesten die rechtstreeks invloed heeft gehad op het ontstaan van 

                                                 
48 J. GAUGUIER, De l'interprétation des actes juridiques, Parijs, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1898, 16. 
49 F. SCHULZ, History of Roman legal science, Oxford, Clarendon, 1963, 134, 234-236; J. C. VAN OVEN, "Voluntas en verba", 

Hermeneus 1929-30, 138. 
50 F. SCHULZ, History of Roman legal science, Oxford, Clarendon, 1963, 234-236. 
51 F. SCHULZ, History of Roman legal science, Oxford, Clarendon, 1963, 237-238. 
52 R. ZIMMERMANN, The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition, Oxford, Oxford University Press, 

1996, 624; K. ZWEIGERT en H. KÖTZ, Introduction to comparative law, Oxford, Clarendon, 1998, 401. 
53 R. ZIMMERMANN, The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition, Oxford, Oxford University Press, 

1996, 624. 
54 F. SCHULZ, History of Roman legal science, Oxford, Clarendon, 1963, 134. 
55 D. 28, 5, 29: "In quo puto testatoris mentem respiciendam. Sed humanius est eum quidem, qui testatorem suum heredem 

scripserit, in tantam partem ei heredem fore, qui autem eum non scripserit, nec ad hereditatem eius admitti." 
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het Belgisch, Frans en oud Nederlands Burgerlijk Wetboek: "In conventionibus contrahentium 

voluntatem potius quam verba spectari placuit."56 Als auteur van deze regel, die opgenomen 

was in het hoofdstuk De Verborum Significatione, wordt PAPINIANUS vermeld.  

Op deze bepaling volgde in de Digesten een voorbeeld: "Op grond van deze wet kon, wanneer 

magistraten land verhuurden dat behoorde tot hun municipium, onder de voorwaarde dat de 

erfgenaam (haeres) van hem die het land onder zich had er het voordeel van ontving, het recht 

ook overgaan van de erfgenaam (haeres) naar de legataris (legatorius)." Een legatorius kon 

dus, wanneer de omstandigheden erop wezen dat de testator het zo had gewild, gelijk gesteld 

worden met een haeres.57 

 VOORRANG VOOR DE WIL BIJ INVULLING INTERPRETATIEREGELS IN ULPIANUS, PAULUS EN 

POMPONIUS – De bepaling In conventionibus loste de dichotomie verba-voluntas op in het 

voordeel van de wil. Enkele andere passages van de Digesten bevestigen dit. Het hoofdstuk 

volgend op De verborum Significatione, namelijk D. 50, 17, was getiteld De diversis regulis 

iuris antiqui. Zoals deze benaming doet vermoeden, bestond het hoofdstuk uit een amalgaan 

van een heel aantal oude rechtsregels. Een paar hiervan verdienen hier zeker vermelding. Zo 

sprak ULPIANUS zich uit in het voordeel van de wil: "Semper in stipulationibus et in ceteris 

contractibus id sequimur, quod actum est."58 In D. 50, 17 ondersteunden ook twee regels van 

PAULUS de voluntas-theorie: "Quod factum est cum in obscuro sit, ex affectione cuiusque capit 

interpretationem"59 en "In testamentis plenius voluntates testantium interpretantur".60 Ook in 

hoofdstuk De rebus dubiis (D. 34, 5) kwam PAULUS aan bod: "In ambiguo sermone non 

utrumque dicimus, sed id dumtaxat quod volumus: itaque qui aliud dicit quam vult, neque id 

dicit quod vox significat, quia non vult, neque id quod vult, quia id non loquitur."61  

Stel dat men een papegaai leert zeggen "verlaag de belastingen". Hij spreekt dan wel deze 

woorden uit, maar hij kan, als papegaai is, bezwaarlijk bedoeld hebben wat de eigenlijke 

woorden betekenen. Wat de papegaai eigenlijk bedoelt (als hij al iets van betekenis zou willen 

zeggen), spreekt hij niet uit met deze bewoordingen. Uiteindelijk zegt de papegaai dus niets.  

POMPONIUS bepaalde in het hoofdstuk over de sluiting van koopcontracten dan weer: "Potius 

id quod actum, quam id quod dictum sit, secundum est."62 

In een contract voor de verkoop van een stuk grond, was een bepaalde prijs overeengekomen, 

te voldoen in drie jaarlijkse betalingen. Partijen stipuleerden: "Als het geld niet is betaald op 

                                                 
56 D. 50, 16, 219: "In overeenkomsten past het dat de wil van de contractanten bekeken wordt, eerder dan de bewoordingen."  
57 D. 50, 16, 219 (PAPINIANUS): "Cum igitur ea lege fundum vectigalem municipes loceverint, ut ad haeredem eius, qui suscepit 

pertineret: ius haeredum ad legatorium quoque transferri potuit." Zie ook E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des 

conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 10. 
58 D. 50, 17, 34: "In de stipulatio en in alle contracten moet altijd gezocht worden wat partijen gewild hebben." Zie, over de 

betekenis van quod actum est: F. PRINGSHEIM, "Animus in Roman Law", LQR 1933, 388-389; R. ZIMMERMANN, The Law of 

Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition, Oxford, Oxford University Press, 1996, 633-634. 
59 D. 50, 17, 168, 1: "Een daad die onduidelijk is, moet interpretatie ondergaan op basis van de wil."  
60 D. 50, 17, 12: "In testamenten wordt de wil van de testatoren op een brede manier geïnterpreteerd." 
61 D. 34, 5, 3: "In een dubbelzinnige zin zeggen we niet elk van beide dingen, maar alleen datgene wat we willen zeggen. En zo 

zegt hij die iets anders uitspreekt dan wat hij wil zeggen, niet datgene wat het woord betekent, omdat hij dat niet wil zeggen, 

noch zegt hij hetgene wat hij wil zeggen, omdat hij dat niet uitgesproken heeft." 
62 D. 18, 1, 6, 1: "Men moet eerder aandacht hebben voor hetgene wat men gedacht heeft dan voor hetgene men gezegd heeft." 
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de vastgestelde dag, zal de koop niet gesloten zijn. Als de koper ondertussen het land bewerkt 

heeft en hieruit winst heeft gemaakt, moet hij deze teruggeven, omdat er geen koop gesloten is. 

Als hij later aan een ander zou moeten verkopen voor een mindere prijs, dan moet de koper de 

minderwaarde aan de verkoper vergoeden."63 Het geld werd niet betaald op het vastgestelde 

tijdstip. De verkoper stelde een vordering in tot betaling van de prijs. De vraag was echter of 

dit wel kon, aangezien men op basis van de vermelde clausule kon argumenteren dat de koop 

nietig was. POMPONIUS vond dat men in een dergelijk geval moest kijken naar de intentie van 

de partijen en oordeelde: "en, zoals de regel het gezegd heeft, het blijkt dat slechts dit 

overeengekomen is, dat, wanneer het geld niet op de vastgestelde dag zou betaald zijn, de 

verkoper geen verbintenissen zou hebben ten opzichte van de koper, maar niet dat de 

verbintenissen van koper en verkoper allebei zouden verdwijnen."64  

 VOORRANG VOOR DE WIL BIJ INVULLING INTERPRETATIEREGELS IN PAPINIANUS D. 35, 1, 101 

– PAULUS paste, zo blijkt, de voluntas-regel ook toe op de uitlegging van testamtenten.65 

Opnieuw zijn er talrijke passages in de Digesten te vinden die deze visie ondersteunen. 

PAPINIANUS vermeldde bijvoorbeeld in het hoofdstuk De condicionibus et demonstrationibus 

et causis et modis eorum, quae in testamento scribuntur de volgende regel: "In condicionibus 

testamentorum voluntatem potius quam verba considerari oporteat."66  

PAPINIANUS verduidelijkte ook deze regel met een voorbeeld. Een vader liet in zijn testament 

een aanzienlijk legaat na aan zijn dochter, Severiana Procula, op voorwaarde dat ze zou huwen 

met Philippus. Als zijn dochter niet met deze man zou trouwen, zou zij niet erven en moest het 

legaat aan Philippus ten goede komen. De dochter stierf voor ze gehuwd was. Omdat de wil 

van de testator voorrang had boven zijn woorden, moest het legaat aan Philippus gegeven 

worden, alsof de dochter had geweigerd met hem te huwen.  

C. Aandacht voor verba 

 OOK AANDACHT VOOR BEWOORDINGEN – Op basis van de bovenvermelde regels, zou men 

kunnen besluiten dat de Digesten een eenduidig interpretatiesysteem bevatten, waarbij voluntas 

voorrang krijgt op verba. Nu zijn er enkele bepalingen die erop duiden dat de werkelijke situatie 

iets genuanceerder was dan dat. De wil van de partijen mocht dan wel doorslaggevend zijn bij 

de uitlegging, maar ook de bewoordingen verdienden de aandacht van de interpretator. 

 AANDACHT VOOR BEWOORDINGEN BIJ INVULLING INTERPRETATIEREGELS IN CELSUS D. 33, 

10, 7 (PRIOR ATQUE POTENTIOR)67 – Interessant is bijvoorbeeld de regel van CELSUS in het 

hoofdstuk De Suppellectile Legata. De kernzin van de passage verwees ook naar de voorrang 

                                                 
63 "Si in diem statutum pecunia soluta non esset, fundus inemptus foret et ut, si interim emptor fundum coluerit fructusque ex 

eo perceperit, inempto eo facto restituerentur et ut, quanti minoris postea alii venisset, ut id emptor venditori praestaret." 
64 "Et cum lege id dictum sit, apparet hoc dumtaxat actum esse, ne venditor emptori pecunia ad diem non soluta obligatus esset, 

non ut omnis obligatio empti et venditi utrique solveretur." 
65 D. 50, 17, 12. 
66 D. 35, 1, 101: "In voorwaarden in testamenten moet de wil eerder dan de woorden in aanmerking genomen worden." 
67 Zie, voor meer informatie over deze passage van CELSUS, A. A. SCHILLER, "Roman Interpretatio and Anglo-American 

Interpretation and Construction", Va. L. Rev 1940-41, 761; R. T. SIMONDS, Rational Individualism. The Perennial Philosophy 

of Legal Interpretation, Amsterdam, Atlanta, 1995, 71-72; J. C. VAN OVEN, "Voluntas en verba", Hermeneus 1929-30, 135-

140. 
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van de intentie boven de bewoordingen: "Prior atque potentior est, quam vox, mens dicentis."68 

Aan de orde was de vraag in hoeverre de eigenlijke woorden die de auteur had gebruikt 

doorslaggevend waren bij de uitlegging van een testament.  

SERVIUS en TUBERO, allebei juristen uit de late Republiek, legden uit wat men moest verstaan 

onder "huisraad" (supellex), wanneer een erflater deze huisraad legateerde in zijn testament. 

Wat moesten de andere erfgenamen in dat geval juist aan de legataris uitkeren? TUBERO gaf 

enerzijds een definitie en somde anderzijds een hele reeks voorbeelden op.69 Volgens hem was 

het woord supellex aan een evolutie onderhevig. De exacte betekenis hing af van de tijd en de 

plaats waar het woord werd gebruikt. Woorden dienden, aldus TUBERO, "om de wil van de 

spreker aan te duiden".70 SERVIUS vond dat de intentie van de testator wel een rol speelde bij 

de uitlegging, maar dat de gebruikelijke betekenis van de bewoordingen hierop voorrang had.71 

Men mocht de intentie van de testator niet meer volgen wanneer hij een volkomen 

ongebruikelijk woord had gebruikt. Wanneer een testator bijvoorbeeld de gewoonte had dingen 

die ontegenzeglijk geen huisraad waren, toch als huisraad te classificeren, zoals bijvoorbeeld 

een toga, dan moest men daarom nog niet besluiten dat, als hij zijn huisraad had gelegateerd, 

ook die dingen eronder vielen. "Betekenissen moeten immers niet uit de meningen van 

enkelingen, maar uit het gemeenschappelijk gebruik afgeleid worden."72  

Zelf nam CELSUS een tussenpositie in tussen de subjectief gerichte TUBERO en de objectief 

gerichte SERVIUS. Aan de ene kant verwees hij naar de regel dat de wil voor de letterlijke 

bewoordingen moet komen, maar hij voegde hier wel een kanttekening aan toe: "Toch ben ik 

het niet oneens met SERVIUS,73 dat men er niet van mag uitgaan dat iemand iets gezegd heeft 

wanneer hij geen gebruik heeft gemaakt van het woord ervoor. Want hoewel de intentie van de 

spreker voorrang heeft boven en belangrijker is dan zijn woord, toch kan men niet oordelen dat 

iemand iets heeft gezegd zonder woorden, tenzij natuurlijk zij die niet kunnen spreken, en die 

met gebaren en bepaalde geluiden worden geacht te spreken."74 Een testament was volgens 

CELSUS wel een uitdrukking van de wil, maar de rechtszekerheid vroeg dat een legataris ervan 

mocht uitgaan dat wat hij volgens de duidelijke woorden gekregen had, ook het zijne bleef.75 

De uiterste wil moest duidelijk blijken uit de gebruikte bewoordingen, die op basis van de 

gewoonte moesten uitgelegd worden.76  

 AANDACHT VOOR BEWOORDINGEN BIJ TOEPASSING INTERPRETATIEREGELS IN PAULUS D. 32, 

25, 1 (CUM IN VERBIS) – Een andere bepaling die niet eenduidig de voorrang van de wil 

predikte, kwam van de hand van PAULUS: "Cum in verbis nulla ambiguitas est, non debet 

                                                 
68 D. 33, 10, 7, 2: "De intentie van hij die spreekt heeft voorrang en is machtiger dan zijn woord." 
69 D. 33, 10, 7, 1. 
70 D. 33, 10, 7, 2: "Nam quorsum nomina, inquit, nisi] ut demonstrarent voluntatem dicentis?" 
71 D. 33, 10, 7, 2. 
72 D. 33, 10, 7, 2: "Non enim ex opinionibus singulorum, sed ex communi usu nomina exaudiri debere." 
73 Interessant detail: Servius was vermoedelijk de leermeester van Celsus (zie J. C. VAN OVEN, "Voluntas en verba", Hermeneus 

1929-30, 139), misschien is dat wel de reden waarom hij zich niet tegen hem durft af te zetten… 
74 D. 33, 10, 7, 2: "Non tamen a servio dissentio non videri quemquam dixisse, cuius non suo nomine usus sit. nam etsi prior 

atque potentior est quam vox mens dicentis, tamen nemo sine voce dixisse existimatur: nisi forte et eos, qui loqui non possunt, 

conato ipso et sono [voce inarticulata] dicere existimamus." 
75 J. C. VAN OVEN, "Voluntas en verba", Hermeneus 1929-30, 140. 
76 J. C. VAN OVEN, "Voluntas en verba", Hermeneus 1929-30, 140. 
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admitti voluntatis quaestio".77 De bepaling was op zich multi-interpretabel. Was dit een 

interpretatierichtlijn (hoe moet men interpreteren?) die zich uitsprak over de dichotomie verba-

voluntas? Zo ja, ten voordele van welk van beide polen besliste PAULUS hier dan? Men kan 

argumenteren dat hij vond dat de bewoordingen voorrang moeten krijgen op de wil van de 

partijen.78 Dan moest deze regel gelezen worden met nadruk op het eerste deel ervan.79 In deze 

interpretatie behelsde de bepaling het volgende: "wanneer in de bewoordingen geen enkele 

dubbelzinnigheid gelegen is, mag de vraag naar de wil niet worden gesteld."80 Men kan echter 

ook het omgekeerde onderbouwen, via een redenering a contrario: als woorden duidelijk 

waren, moest men volgens PAULUS geen rekening houden met de werkelijke wil. Bij 

onduidelijkheid van de termen, was de intentie wel van belang. Het is aan de andere kant ook 

mogelijk deze regel niet als een interpretatiebepaling uit te leggen, maar hierin een richtlijn te 

lezen voor de fase die de uitlegging voorafgaat (wanneer moet men interpreteren?).81 Dan 

behandelde de regel een hele andere problematiek, namelijk het toepassingsgebied van 

interpretatie en niet de invulling ervan. Hangt men deze mening aan, dan kan men de bepaling 

als volgt lezen: interpretatie, die moest gebeuren op basis van de wil van de contractanten, was 

slechts mogelijk bij onduidelijkheid van het contract. De interpretator moest dan in eerste 

instantie nagaan of de bepaling die aan hem ter interpretatie was voorgelegd, eigenlijk wel 

dubbelzinnig was. Op die manier was cum in verbis niet onverenigbaar met in conventionibus, 

maar vormde het er als het ware een correctie op. Het valt te betreuren dat bij deze passage geen 

voorbeeld was opgenomen dat meer licht zou kunnen werpen op de juiste betekenis van cum in 

verbis. 

 AANDACHT VOOR BEWOORDINGEN BIJ INVULLING INTERPRETATIEREGELS IN MARCELLUS D. 

32, 1, 69 – Net als de tekst van PAULUS cum in verbis, kan ook een bepaling van MARCELLUS 

op meerdere manieren worden bekeken.82 De regel, die de onduidelijkheid van een testament 

behandelde, luidde als volgt: "Non aliter a significatione verborum recedi oportet, quam cum 

manifestum est, aliud sensisse testatorem."83 Ofwel duidde de maxime op de vraag wanneer de 

rechter mocht interpreteren en luidde het antwoord: enkel wanneer er onduidelijkheid 

                                                 
77 D. 32, 25, 1: "Wanneer er geen enkele dubbelzinnigheid bestaat in de bewoordingen, dan mag een zoektocht naar de wil niet 

toegelaten worden." Zie ook M. Y. M. ALY, La logique de l'opération d'interprétation du contrat: Comparaison franco-

égyptienne, proefschrift Université de Paris-Nord, 2005, 17; C. W. CANARIS en H. C. GRIGOLEIT, "Interpretation of Contracts" 

in A. HARTKAMP ea (eds.), Towards a European Civil Code, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2004, 457; S. PERRICK, Mr. C. Assers 

Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 4. Erfrecht en schenking, Deventer, Kluwer, 2013, 173; R. 

P. J. L. TJITTES, "Klare taal", RM Themis 2012, 209. 
78 M. Y. M. ALY, La logique de l'opération d'interprétation du contrat: Comparaison franco-égyptienne, proefschrift 

Université de Paris-Nord, 2005, 17; S. PERRICK, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk 

recht. 4. Erfrecht en schenking, Deventer, Kluwer, 2013, 173; R. P. J. L. TJITTES, "Klare taal", RM Themis 2012, 209. 
79 S. PERRICK, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 4. Erfrecht en schenking, 

Deventer, Kluwer, 2013, 173; R. P. J. L. TJITTES, "Klare taal", RM Themis 2012, 209. 
80 S. PERRICK, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 4. Erfrecht en schenking, 

Deventer, Kluwer, 2013, 173; R. P. J. L. TJITTES, "Klare taal", RM Themis 2012, 209. 
81 C. W. CANARIS en H. C. GRIGOLEIT, "Interpretation of Contracts" in A. HARTKAMP ea (eds.), Towards a European Civil 

Code, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2004, 457. 
82 R. T. SIMONDS, Rational Individualism. The Perennial Philosophy of Legal Interpretation, Amsterdam, Atlanta, 1995, 70. 
83 D. 32, 1, 69: "Het past niet zich af te wenden van de betekenis van een woord, tenzij wanneer het manifest is dat de testator 

iets anders heeft bedoeld." 
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bestond.84 Daarnaast kon er ook een interpretatieregel in gevat zijn, namelijk de regel dat de 

normale betekenis over het algemeen voorrang had, maar de intentie van de testator 

doorslaggevend was als het evident was dat hij iets anders had bedoeld.  

Aan deze regel heeft een post-klassieke jurist en voorbeeld toegevoegd. Titius schreef in zijn 

testament: "Ik wil dat alle jonge slaven die in mijn dienst zijn aan Publius Maevius worden 

gegeven." Welke slaven waren dat nu juist? Tot welke leeftijd moeten slaven als "jong" gezien 

worden? Als men deze vraag aan Marcellus had gesteld, zou hij geantwoord hebben dat de 

rechter moest oordelen wat de bedoeling van de testator was. "Inzake testamenten moet men 

zich immers niet altijd richten op de exacte definitie, omdat er zeer vaak fout wordt gesproken 

en niet altijd de juiste benamingen en woordenschat worden gebruikt."85 Was er bij een legaat 

in dergelijke bewoordingen geen manifeste wil van de testator aan te wijzen, dan moest de 

normale betekenis doorslaggevend zijn: "diegene die de leeftijd van de adolescentie voorbij is, 

totdat hij begint tussen de ouderen geteld te worden zou trouwens "als 'jongeman' kunnen 

beschouwd worden."86 

Het voorbeeld blijkt hier een belangrijk hulpmiddel te zijn om de juiste betekenis van de 

bepaling te achterhalen. De regel van MARCELLUS was een uitleggingsbepaling, die stelde dat 

er een weerlegbaar vermoeden bestond in het voordeel van de letterlijke, gangbare, betekenis.87 

D. Besluit 

 DIGESTEN GAVEN VOORRANG AAN VERBA BIJ TOEPASSING INTERPRETATIEREGELS – De 

Digesten bevatten een vrij onoverzichtelijk amalgaam aan regels die zich uitspraken over de 

verhouding verba-voluntas. Uit een systematisch onderzoek blijkt dat deze over het algemeen 

in dezelfde richting wezen. Het antwoord op de vraag of enkel onduidelijke clausules mochten 

worden uitgelegd, namelijk "ja", werd gevonden in "Cum in verbis nulla ambiguitas est, non 

debet admitti voluntatis quaestio". Als men cum in verbis op die manier opvat, konden deze 

bepaling en de basisregel "in conventionibus" perfect naast elkaar bestaan. Aangeven dat men 

zich moest houden aan de letterlijke uitdrukking wanneer die duidelijk was, wil niet zeggen dat 

het de bedoeling was de bewoordingen voorrang te geven op de werkelijke bedoeling, maar net 

het tegenovergestelde: de uitdrukking werd, tot bewijs van het tegendeel, beschouwd als de 

externe manifestatie van die wil.88 

 DIGESTEN GAVEN OVER ALGEMEEN VOORRANG AAN VOLUNTAS BIJ INVULLING 

INTERPRETATIEREGELS – Met betrekking tot de kwestie welke wil bij uitlegging de bovenhand 

moest krijgen, de werkelijke of de verklaarde, werd het pleit beslecht in het voordeel van de 

werkelijke intentie. De basisregel was "In conventionibus contrahentium voluntatem potius 

quam verba spectari placuit." Niet iedereen was het hier echter mee eens. Zowel CELSUS als 

                                                 
84 J. G.PHILLIMORE, Private law among the Romans from the Pandects, Londen, Macmillan, 1863, 400. 
85 D. 32, 1, 69, 1: "Non enim in causa testamentorum ad definitionem utique descendendum est, cum plerumque abusive 

loquantur nec propriis nominibus ac vocabulis semper utantur." 
86 D. 32, 1, 69, 1: "Ceterum existimari posset iuvenis is, qui adulescentis excessit aetatem, quoad incipiat inter seniores 

numerari." 
87 R. T. SIMONDS, Rational Individualism. The Perennial Philosophy of Legal Interpretation, Amsterdam, Atlanta, 1995, 70. 
88 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 19. 



 

 

36 

 

MARCELLUS vertolkten een dissonante stem. Zij waren van oordeel dat de normale betekenis 

van de bewoordingen (verba) over het algemeen voorrang had, maar dat het wel mogelijk was 

dat de intentie (voluntas) doorslaggevend was, namelijk wanneer het ontegensprekelijk bleek 

dat deze afweek van de bewoordingen. Er bestond volgens hen een weerlegbaar vermoeden in 

het voordeel van de letterlijke, gangbare, betekenis van het geschrift. 

C. MIDDELEEUWS RECHT (6E TOT 14E EEUW) 

§1. Inleiding 

 MIDDELEEUWSE GLOSSATOREN EN COMMENTATOREN VERDUIDELIJKTEN DIGESTEN – Aan 

het einde van de elfde eeuw kende het Corpus Iuris Civilis een belangrijke opleving in het 

onderwijs in de rechtsgeleerdheid te Bologna. Bij de tekst werd extra uitleg gegeven onder de 

vorm van glossen, notities in de zijlijn van de bestudeerde teksten. Hiermee wilden de 

glossatoren de juiste oorspronkelijke betekenis van de teksten uit de doeken doen. De post-

glossatoren of commentatoren schreven uitgebreide commentaren bij het Corpus Iuris Civilis. 

Hun doel lag er niet in de voorliggende teksten historisch uit te leggen, maar wel ze toe te passen 

op de dagelijkse realiteit. De Middeleeuwse glossatoren en hun opvolgers herhaalden een aantal 

interpretatiemaximes uit de Digesten en legden deze uit.89  

§2. Glossatoren 

A. Azo 

 INTERPRETATIEREGEL ALS WEERLEGBAAR VERMOEDEN IN HET VOORDEEL VAN DE 

NORMALE BETEKENIS – AZO benadrukte het belang van de wil boven de bewoordingen: 

"sensum non verba spectari".90 Hij nuanceerde deze regel echter: "Het is dan wel de intentie 

die moet onderzocht worden, maar toch moet er ook aandacht zijn voor de woorden. […] 

Woorden worden werkelijk bekeken, omdat er op basis hiervan betekenis ontstaat. Datgene wat 

niet is uitgedrukt, krijgt op basis hiervan geen betekenis, omdat het niet uitgedrukt is."91 AZO 

geloofde dus in de voorrang van de bedoeling, maar deze regel gold niet wanneer de intentie in 

de woorden niet tot uitdrukking kwam. In feite herhaalde hij hier de visie van MARCELLUS D. 

32, 1, 69: er bestond een vermoeden in het voordeel van de gangbare betekenis, maar dat 

vermoeden was weerlegbaar. 

                                                 
89 A. A. SCHILLER, "Roman Interpretatio and Anglo-American Interpretation and Construction", Va. L. Rev 1940-41, 761. 
90 AZO, Brocardica aurea, Rubrica 8, De verborum effectu et significatione, 157. Zie M. KRIECHBAUM, "Verba und mens in 

den Interpretationslehren des Humanismus" in J. SCHRÖDER (ed.), Theorie der Interpretation vom Humanismus bis zur 

Romantik: Rechtswissenschaft, Philosophie, Theologie, Stuttgart; Franz Steiner Verlag, 2001, 49. 
91 AZO, Brocardica aurea, Rubrica 8, De verborum effectu et significatione, 157: "sensus quidem est spectandus, nihilominus 

et verba attendenda. […] Vero verba spectantur, quia id de quo sensum est, non est expressum, nec id quod est expressum de 

eo sensum est." 
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B. Accursius 

 DRIE MANIEREN WAAROP ONDUIDELIJKHEID ONTSTAAT – ACCURSIUS beschreef zijn 

interpretatiedoctrine het meest uitvoerig in de glosse bij CELSUS D. 33, 10, 7. In de glossen bij 

de andere interpretatiebepalingen uit de Digesten verwees hij dan ook steevast naar deze 

passage. Hij gaf bij D. 33, 10, 7 niet alleen zijn eigen positie weer, maar hij legde ook uitvoerig 

de visies van TUBERO en SERVIUS uit. Hij vermeldde drie onderscheiden manieren waarop 

onduidelijkheid kon ontstaan. Ten eerste kon een testator een woord gebruiken in een engere 

zin dan de gewoonte was. "Huisraad" omvatte bijvoorbeeld normaal gezien ook zilveren 

goederen en bepaalde stoffen, maar de testator kon deze achterwege laten: "wanneer hij gewoon 

is deze te beschouwen als huisraad, dan zijn ze huisraad. Als hij echter gewoon is deze in een 

andere categorie onder te brengen, dan zijn ze geen huisraad."92 De testator kon een begrip 

ook in bredere zin dan normaal aanwenden, door bijvoorbeeld met "huisraad" gewoonlijk ook 

toga's te bedoelen. In dat geval mocht deze extensieve visie niet gevolgd worden bij de 

uitlegging van het testament: "het is niet omwille van deze mening dat men mag oordelen dat 

de "huisraad" in het legaat ook die dingen omvat."93 Een derde situatie lag heel dicht bij de 

tweede en ontstond wanneer de testator zelf een andere betekenis gaf aan een woord dan de 

gangbare. In dat geval kon het legaat geen gevolg kennen: "Ook al heeft de intentie van de pater 

familias die zijn huisraad legateert voorrang en meer kracht dan het woord dat de pater 

familias zelf uitdrukt, zoals ook Tubero zei, toch kan niemand geacht worden iets gezegd te 

hebben zonder stem, dus ontstaat een recht niet alleen in de geest van hij die spreekt, maar ook 

door middel van zijn woorden."94 

Een voorbeeld mag de visie van ACCURSIUS verduidelijken.95 Legateert een testator zijn 

"muziekinstrumenten" terwijl hij enkel zijn viool en zijn altviool voor ogen heeft en niet zijn 

piano, dan moet deze restrictie worden gerespecteerd. Zo niet zou het woord 

"muziekinstrumenten" iets hebben betekend waaraan de testator niet had gedacht. Verwijst een 

testator in een legaat naar zijn "klavierinstrumenten", hierbij niet alleen doelend op zijn piano 

en zijn klavecimbel, maar ook op zijn computer, dan moet dit laatste instrument worden 

uitgesloten. Een computer heeft dan wel een klavier, maar is volgens het gangbare taalgebruik 

geen klavierinstrument. De testator had dan iets in gedachten, maar heeft dit niet goed 

benoemd, en men kan niet oordelen dat iemand iets heeft gezegd zonder dat hij het juiste woord 

hiervoor aanwendt. Wanneer een testator zijn "klavecimbel" legateert, terwijl hij eigenlijk zijn 

rekenmachine bedoelt, dan is het legaat ongeldig. Hij heeft hier een radicaal verkeerd woord 

gebruikt en kan niet geacht worden gezegd te hebben dat hij zijn rekenmachine wou legateren. 

 INTERPRETATIEREGEL ALS WEERLEGBAAR VERMOEDEN IN HET VOORDEEL VAN DE 

NORMALE BETEKENIS – ACCURSIUS schreef zich ook in in de bepaling van MARCELLUS D. 32, 

                                                 
92 "Scilicet ut is sit solitus referre in supellectili, sint supellectilis. Si autem in aliam rationem sit solitus ea referre, non sint in 

supellectili." 
93 "Non idcirco oportere existimare ea etiam contineri in legato supellectilis." 
94 "Quamvis prior et potentior sit mens patriasfamilias qui legavit supellectilem, quam vox ipsius patrisfamilias dicentis, sicut 

et Tubero dicebat: tamen nemo existimantur dixisse sine voce, ergo non solum in mente dicentis est ius, sed etiam in voce 

eiusdem." 
95 Het voorbeeld is ontleend aan R. T. SIMONDS, Rational Individualism. The Perennial Philosophy of Legal Interpretation, 

Amsterdam, Atlanta, 1995, 72. 
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1, 69 (Non aliter).96 Hier benadrukte de glossator opnieuw het belang van de gewone betekenis 

van een woord. Hij herhaalde de visie van MARCELLUS: bij interpretatie moest men over het 

algemeen de normale betekenis van de gebruikte woorden aanwenden. Enkel wanneer het 

manifest duidelijk was dat de testator iets anders bedoelde dan wat de woorden leken te 

betekenen, mocht de wil voorrang krijgen.  

In deze glosse ving ACCURSIUS aan met een voorbeeld. Een testator was eigenaar van twee 

aangrenzende boerderijen, de eerste Titianus en de tweede Seianus genaamd. Hij liet in zijn 

testament aan Titius "boerderij Tianus" na. Het was zijn bedoeling om Seianus na te laten, 

maar hij vermeldde per ongeluk een verkeerde – zelfs onbestaande – naam. ACCURSIUS stelde: 

"In werkelijkheid was ik Titianus aan hem verschuldigd, tenzij het duidelijk bleek dat ik Seianus 

aan hem had willen legateren."97  

 VOORRANG VAN VERBA BIJ TOEPASSING VAN DE INTERPRETATIEREGEL – ACCURSIUS sprak 

zich niet enkel uit over de vraag naar de invulling van de interpretatieregel, maar behandelde 

ook het toepassingsgebied van interpretatie. Hiertoe onderzocht hij de regel cum in verbis. Hij 

hechtte hier de betekenis aan dat interpretatie enkel mocht gebeuren wanneer er sprake was van 

onduidelijkheid.98 Hij beperkte zich tot een verwijzing naar een casus. 

Een testator duidde als erfgenamen Titius en Gaius aan. Hij gaf weer dat Titius of Gaius 100 

moesten betalen aan Seius. Bovendien stipuleerde hij dat Titius 100 verschuldigd was aan de 

armen van de stad. ACCURSIUS vond dat dergelijke bepalingen niet tot uitlegging aanleiding 

gaven: "Het is zeker dat deze woorden een betekenis hebben, en daarom moeten we ons niet 

richten tot het interpreteren van de wil van de testator."99 

§3. Commentatoren 

 VOORRANG VOOR DE WIL BIJ INVULLING INTERPRETATIEREGELS BIJ BARTOLUS – Net als 

ACCURSIUS, toonde ook BARTOLUS DE SAXOFERRATO veel aandacht voor D. 33, 10, 7, namelijk 

in zijn hoofdstuk De Supellectili Legata. Hij besprak opnieuw de visies van TUBERO, SERVIUS 

en CELSUS en nam zelf ook positie in.100 BARTOLUS benadrukte, in navolging van SERVIUS, het 

belang van de gebruikelijke betekenis van de bewoordingen: "het gemeenschappelijk gebruik 

van een woord geeft betekenis aan een zaak."101  

                                                 
96 ACCURSIUS, Infortiatum seu Pandectarum Iuris civilis tomus secundus. Commentarii, Lugduni, 1572, D. 33, 10, 7, 2, gl. 

Dicentis. Zie voor een bespreking hiervan M. KRIECHBAUM, "Verba und mens in den Interpretationslehren des Humanismus" 

in J. SCHRÖDER (ed.), Theorie der Interpretation vom Humanismus bis zur Romantik: Rechtswissenschaft, Philosophie, 

Theologie, Stuttgart; Franz Steiner Verlag, 2001, 49; R. T. SIMONDS, Rational Individualism. The Perennial Philosophy of 

Legal Interpretation, Amsterdam, Atlanta, 1995, 72 
97 "Certe debebitur ei Titianus, nisi evidenter appareat me voliusse ei legare Seianum." 
98 A. A. SCHILLER, "Roman Interpretatio and Anglo-American Interpretation and Construction", Va. L. Rev 1940-41, 761. 
99 ACCURSIUS ad D. 32, 25: "Certe ista verba certum habent sensum. Et ideo non debemus recurrere ad interpretandam 

voluntatem testatoris." 
100 Zie M. KRIECHBAUM, "Verba und mens in den Interpretationslehren des Humanismus" in J. SCHRÖDER (ed.), Theorie der 

Interpretation vom Humanismus bis zur Romantik: Rechtswissenschaft, Philosophie, Theologie, Stuttgart; Franz Steiner 

Verlag, 2001, 49. 
101 "Communis usus loquendi dat significationem rei." 
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Om de term "communis usus", "gemeenschappelijk gebruik", te duiden, gaf BARTOLUS een 

voorbeeld. Een testator bezat meerdere paarden en legateerde aan iemand zijn "palafreni", zijn 

"rijpaarden". Het was nogal onduidelijk welke paarden hij hier juist mee bedoelde. Er moest 

nagegaan worden wat het woord in zijn normale betekenis uitdrukte. Hierbij moest men 

rekening houden met de gewoonten van de plaats waar de testator woonde en met de 

tijdsgeest.102  

Toch stond BARTOLUS niet achter een systeem van interpretatie puur op basis van de normale 

betekenis van de woorden. De wil bleef doorslaggevend. Wat ook de gangbare zin van een 

woord was, het kon nooit datgene omvatten waaraan de spreker zelf niet gedacht had: "Niemand 

kan geacht worden iets gezegd te hebben dat hij niet ook in zijn geest heeft bedacht." BARTOLUS 

redeneerde hier in lijn met zijn voorganger TUBERO, waar hij ook expliciet naar verwees.103 De 

primaire functie van woorden was de uitdrukking van de gedachten van de mensen.  

§4. Besluit 

 VOORRANG AAN VERBA BIJ TOEPASSING INTERPRETATIEREGELS IN MIDDELEEUWEN – In de 

Middeleeuwen vulde men het toepassingsgebied van de interpretatieregels in in lijn met de 

bestaande traditie. De regel cum in verbis was een voorschrift dat interpretatie moest beperkt 

blijven tot onduidelijke clausules.  

 GLOSSATOREN GAVEN VOORRANG AAN VERBA, MET AANDACHT VOOR VOLUNTAS, BIJ 

INVULLING INTERPRETATIEREGELS – De glossatoren zorgden voor een korte terugval in het 

voortschrijdende belang van de voluntas bij de invulling van de interpretatieregel. Zij gingen 

immers niet verder op de regel uit de Digesten die in de post-klassieke periode uitgroeide tot 

basisinterpretatieregel ("In conventionibus"), maar richtten zich op de afwijkende visie van 

CELSUS als MARCELLUS, door te oordelen dat de interpretatie van overeenkomsten moest 

gebeuren volgens een weerlegbaar vermoeden in het voordeel van de gangbare betekenis. De 

wil was van belang, maar kreeg enkel voorrang boven de gebruikelijke betekenis van de 

woorden wanneer deze manifest was. De bewoordingen hadden dus voorrang, mogelijk 

gecorrigeerd door de partijwil.  

 COMMENTATOREN GAVEN VOORRANG AAN VOLUNTAS BIJ INVULLING 

INTERPRETATIEREGELS – De slinger ging echter weer in de andere richting ten tijde van de 

commentatoren. In zijn bespreking van D. 33, 10, 7, nam BARTOLUS immers aan dat de normale 

betekenis van de woorden dan wel interessant was bij uitlegging, maar dat de wil steeds 

doorslaggevend moest blijven.  

                                                 
102 BARTOLUS, Commentaria in secundam partem Infortiati, De Supellectili Legata Rubrica, 6. 
103 BARTOLUS, Commentaria in secundam partem Infortiati, De Supellectili Legata Rubrica, 2: "Nemo existimandus est dixisse 

quod non etiam mente cogitaverit." Zie ook BARTOLUS, Commentaria in secundam partem Infortiati, De Supellectili Legata 

Rubrica, 12: "Nemo dicit, quod mente non agitavit." "Niemand zegt wat hij niet in zijn geest heeft overdacht." 
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D. HUMANISME (14E TOT 16E EEUW) 

§1. Inleiding 

 HUMANISTEN ONDERZOEKEN CORPUS IURIS CIVILIS VANUIT HET ROMEINSE RECHT – 

Tijdens het humanisme ontstond er een vernieuwde aandacht voor de klassieke oudheid. Men 

wilde voorbij gaan aan de donkere middeleeuwen en terugkeren naar het oorspronkelijke 

Romeins recht. Men onderzocht het Corpus Iuris Civilis dan ook vanuit de achtergrond waarin 

het ontstaan was, eerder dan naar de evolutie te kijken die het werk de voorbije jaren had 

doorgemaakt. Wat de invulling van de interpretatieregels betreft, zetten de humanisten de trend 

uit de post-klassieke periode dus verder: ook voor hen was het onderzoek van de 

gemeenschappelijke bedoeling van de partijen het primaire doel van uitlegging.104 

§2. Humanisten 

A. Alciatus 

 VOORRANG VOOR DE WIL BIJ INVULLING INTERPRETATIEREGELS – Andreas ALCIATUS, een 

Italiaans jurist uit de 16e eeuw, begon zijn De verborum significatione met de volgende 

woorden: "Omdat woorden zijn uitgevonden om de intentie van de spreker uit te drukken, moet 

er in de eerste plaats naar zijn wil gekeken worden. Wat de woorden zelf betekenen, wordt 

immers op basis daarvan achterhaald."105 Deze passage kon gezien worden als een korte 

inhoud van ALCIATUS' visie op interpretatie: de voluntas moest voorrang krijgen bij 

uitlegging.106 Dit bleek ook uit zijn commentaar op D. 50, 16, 219. Naar aanleiding van de regel 

In conventionibus, stelde hij zichzelf de volgende vraag: "Op basis waarvan wordt de wil van 

de partijen vastgesteld en moet deze voorrang hebben op de woorden?"107 In zijn antwoord gaf 

hij weer dat de intentie het belangrijkst was bij interpretatie, ook al week deze af van de 

letterlijke betekenis van de bewoordingen.108 

                                                 
104 R. ZIMMERMANN, The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition, Oxford, Oxford University Press, 

1996, 636. 
105 ALCIATUS, De verborum significatione, liber I, n°2: " Cum inventa sint verba, ut dicentis sententiam exprimant, merito eius 

voluntas in primis spectanda est. Cognoscitur autem ex eo quod verba ipsa indicant." Zie, voor meer informatie: E. DE 

CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 19-20; M. KRIECHBAUM, "Verba und mens in 

den Interpretationslehren des Humanismus" in J. SCHRÖDER (ed.), Theorie der Interpretation vom Humanismus bis zur 

Romantik: Rechtswissenschaft, Philosophie, Theologie, Stuttgart; Franz Steiner Verlag, 2001, 47-74; I. MACLEAN, 

Interpretation and Meaning in the Renaissance: The Case of Law, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, 63-64. 
106 M. KRIECHBAUM, "Verba und mens in den Interpretationslehren des Humanismus" in J. SCHRÖDER (ed.), Theorie der 

Interpretation vom Humanismus bis zur Romantik: Rechtswissenschaft, Philosophie, Theologie, Stuttgart; Franz Steiner 

Verlag, 2001, 47-48, 50. 
107 "Voluntas contrahentium ex quibus constet et an sit verbis praeferenda?".  
108 "Certissimi iuris est, in contractibus, sive bonae fidei, sive stricti iuris sint, id in primis observandum, quod actum est." "Het 

is van het hoogste recht in contracten, of ze nu te goeder trouw, dan wel van strikt recht zijn, eerst na te gaan, wat er gewild 

is." ALCIATUS, De verborum significatione, liber I, n°2; E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, 

Bruylant, 1947, 19-20; M. KRIECHBAUM, "Verba und mens in den Interpretationslehren des Humanismus" in J. SCHRÖDER 

(ed.), Theorie der Interpretation vom Humanismus bis zur Romantik: Rechtswissenschaft, Philosophie, Theologie, Stuttgart; 

Franz Steiner Verlag, 2001, 47. 
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B. Donellus 

 VOORRANG VOOR DE WIL BIJ INVULLING INTERPRETATIEREGELS – DONELLUS behandelde de 

interpretatie van overeenkomsten in Commentaria de Iure Civili.109 Hij stond stil bij het belang 

van woorden en concludeerde dat ze een vehikel zijn om de wil van de partijen uiting te geven: 

"Woorden zijn daarom nuttig en zijn daarvoor uitgevonden dat de gedachte en de intentie van 

de spreker kan gevat worden."110 De werkelijke intentie, die voorrang moest krijgen boven de 

bewoordingen, moest dus steeds gevonden worden door gebruik te maken van de woorden van 

het contract: "Bijgevolg bestaat de kracht en de macht van woorden in hun betekenis zelf, en 

daardoor in de intentie en de gedachte van de wet, die door middel van de woorden wordt 

uitgedrukt ".111  

C. Cujas 

 VOORRANG VOOR DE BEWOORDINGEN BIJ TOEPASSING INTERPRETATIEREGELS – CUJAS 

onderzocht de regel Cum in verbis in het zevende boek van zijn Opera omnia, en leidde hieruit 

af dat woorden moeten opgedeeld worden in duidelijke en onduidelijke woorden.112 Wanneer 

er een duidelijk woord aan de orde was, was er geen nood aan enig onderzoek naar de intentie 

van de partijen. Het was immers zeer moelijk bewijs te verzamelen van een tegenovergestelde 

wil. Was er wel onduidelijkheid, dan moest de intentie van de partijen voorrang krijgen. Hij 

vergeleek deze bepaling met MARCELLUS' D. 32, 1, 69 en concludeerde dat het 

toepassingsgebied van beide regels verschilde. Cum in verbis kon enkel toepassing vinden 

wanneer er geen ambiguïteit bestond, terwijl de zinsnede van MARCELLUS enkel speelde 

wanneer er wel onduidelijkheid was. CUJAS concludeerde: "Wanneer de woorden duidelijk en 

ondubbelzinnig zijn, en de wil onduidelijk, dan zoeken we niet de wil. En omgekeerd, wanneer 

de wil duidelijk is, maar de woorden zijn onduidelijk of dubbelzinnig, dan zoeken we niet de 

bewoordingen."113 Dit lijkt op het eerste zicht misschien een logische conclusie, maar eigenlijk 

ging CUJAS helemaal voorbij aan het echte probleem.114 Wat gebeurde er immers wanneer 

zowel de woorden als de wil onduidelijk waren, of wanneer zowel de woorden als de wil 

duidelijk, maar wel tegenovergesteld waren? Op die vraag bleef CUJAS het antwoord schuldig. 

                                                 
109 DONELLUS, Commentaria de Iure Civili, 1, 13, 3. Zie M. KRIECHBAUM, "Verba und mens in den Interpretationslehren des 

Humanismus" in J. SCHRÖDER (ed.), Theorie der Interpretation vom Humanismus bis zur Romantik: Rechtswissenschaft, 

Philosophie, Theologie, Stuttgart; Franz Steiner Verlag, 2001, 56-59. 
110 "Verba autem hoc valent, et ad hoc sunt inventa, ut mens et sententia loquentis intelligatur." Zie ook M. KRIECHBAUM, 

"Verba und mens in den Interpretationslehren des Humanismus" in J. SCHRÖDER (ed.), Theorie der Interpretation vom 

Humanismus bis zur Romantik: Rechtswissenschaft, Philosophie, Theologie, Stuttgart; Franz Steiner Verlag, 2001, 56. 
111 "Proinde verborum vis et potestas in hac ipsa significatione est, eoque in sententia et mente legis, quae verbis exprimitur." 
112 Jacobi Cujacij Opera omnia in decem tomos distributa quibus continentur, Tomus Septimus, commentaar bij PAULUS D. 

32, 25, 1 (Cum in verbis). Zie ook E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 20-

21; J. LOPEZ SANTA MARIA, Les systèmes d'interprétation des contrats, proefschrift Parijs, 1968, 18. 
113 "Cum manifesta sunt verba et plana, voluntas obscura, non quaerimus voluntatem. Et retro, cum manifesta est voluntas, 

verba sunt obscura vel ambigua, non quaerimus verba." 
114 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 20-21. 
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D. Grotius 

 NIEUWE INVULLING VAN INTERPRETATIEREGEL MET ROL VOOR RECHTMATIG VERTROUWEN 

– In zijn De Iure Belli ac Pacis wijdde Hugo GROTIUS een volledig hoofdstuk aan de 

interpretatie van overeenkomsten. Hij ving aan met de woorden: "Als we kijken naar de persoon 

die iets belooft alleen, is hij ertoe gebonden spontaan datgene te volbrengen waartoe hij zich 

wilde verbinden."115 In eerste instantie leek GROTIUS zich, door de verwijzing naar de wil, in te 

schrijven in de bestaande traditie die voorrang gaf aan de voluntas. Een diepgaander onderzoek 

van zijn regel, toont echter aan dat GROTIUS hier niet louter refereerde aan de voorrang van de 

wil. Hij voegde een extra element toe aan het interpretatieproces, namelijk dat feit dat uitlegging 

van een overeenkomst moest gebeuren vanuit het standpunt van een persoon die iets belooft.116 

Vervolgens verwees GROTIUS naar CICERO, die stelde "er moet altijd te goeder trouw rekening 

gehouden worden met wat je bedoeld hebt, niet met wat je gezegd hebt."117  

Ter ondersteuning van deze bepaling, verwees CICERO naar een casus.118 Tijdens de tweede 

Punische Oorlog, na het gevecht bij Cannae, stuurde Hannibal tien Romeinse krijgsgevangenen 

naar Rome om deze te ruilen voor een aantal van zijn getrouwen. De gevangenen zwoeren een 

eed dat ze naar Hannibal zouden terugkeren als de ruil niet doorging. Eén van de mannen 

vertrok samen met de rest, maar keerde na een korte tijd terug, onder het voorwendsel dat hij 

iets vergeten was. Toen hij het kamp voor de tweede keer verliet, beweerde hij dat hij bevrijd 

was van zijn verplichting. Hij had immers voldaan aan zijn eed: er was geen ruil gebeurd, en 

hij was teruggekeerd naar Hannibal. Nu mocht hij dus op vrije voeten staan. Hannibal strafte 

de man, en dat was volgens CICERO terecht; volgens de letter van de eed was hij inderdaad 

bevrijd, maar niet volgens de bedoeling ervan.  

GROTIUS was het hier niet mee eens: "Maar omdat interne handelingen op zich niet zichtbaar 

zijn, is het een recht, dat de rede van de natuur ons zelf uitlegt, dat hij aan wie iets beloofd 

wordt de belover kan dwingen tot hetgene wat een faire interpretatie suggereert."119 "Quid 

senseris" werd dus ingevuld als "de betekenis die men, afhankelijk van de omstandigheden, 

redelijkerwijze aan de woorden kon hechten".120 GROTIUS nam dus het rechtmatig vertrouwen 

mee als criterium bij de uitlegging van overeenkomsten. Om een contract te vormen, was er 

niet enkel een wil, maar ook een wilsuiting nodig. De uitdrukking van de wil was dus ook van 

                                                 
115 GROTIUS, De Iure Belli ac Pacis, II, XVI, 1: " Ipsum qui promisit solum si spectamus, sponte id praestare obligatur in quod 

obligari voluit." Zie K. LUIG, "Die Auslegung von Willserklärungen im Naturrecht von Grotius bis Wolff" in J. SCHRÖDER 

(ed.), Theorie der Interpretation vom Humanismus bis zur Romantik: Rechtswissenschaft, Philosophie, Theologie, Stuttgart; 

Franz Steiner Verlag, 2001, 133-142. 
116 GROTIUS, De Iure Belli ac Pacis, II, XVI, 1; K. LUIG, "Die Auslegung von Willserklärungen im Naturrecht von Grotius bis 

Wolff" in J. SCHRÖDER (ed.), Theorie der Interpretation vom Humanismus bis zur Romantik: Rechtswissenschaft, Philosophie, 

Theologie, Stuttgart; Franz Steiner Verlag, 2001, 133-142; H. E. TROJE, "'Ambiguitas contra stipulatorem", SDHI 1961, 106-

107. 
117 CICERO, De Officiis, I, XIII-40: "Semper autem in fide quid senseris, non quid dixeris, cogitandum." 
118 CICERO, De Officiis, I, XIII-40. Zie ook K. LUIG, "Die Auslegung von Willserklärungen im Naturrecht von Grotius bis 

Wolff" in J. SCHRÖDER (ed.), Theorie der Interpretation vom Humanismus bis zur Romantik: Rechtswissenschaft, Philosophie, 

Theologie, Stuttgart; Franz Steiner Verlag, 2001, 135. 
119 GROTIUS, De Iure Belli ac Pacis, II, XVI, 1: "Sed quia interni actus per se spectabiles non sunt, […] ipsa dicante naturali 

ratione ius est ei cui promissum est promissorem cogere ad id quod recta interpretatio suggerit." 
120 K. LUIG, "Die Auslegung von Willserklärungen im Naturrecht von Grotius bis Wolff" in J. SCHRÖDER (ed.), Theorie der 

Interpretation vom Humanismus bis zur Romantik: Rechtswissenschaft, Philosophie, Theologie, Stuttgart; Franz Steiner 

Verlag, 2001, 134. 
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belang bij de interpretatie van overeenkomsten.121 Dat wil echter niet zeggen dat uitlegging 

objectief van aard moest zijn. Een goede interpretatie was immers, volgens GROTIUS, "het 

verzamelen van de intentie op basis van de tekenen die het meest waarschijnlijk zijn. Deze 

tekenen zijn van tweeërlei aard, namelijk woorden en andere vermoedens. Deze moeten ofwel 

afzonderlijk overwogen worden, ofwel tesamen. Als er geen enkel vermoeden is dat in de 

andere richting wijst, dan moeten de woorden begrepen worden op basis van hun eigenlijke 

betekenis, niet op grond van de grammatica of van hun origine, maar op basis van het normaal 

gebruik ervan." 122 Want, zoals HORATIUS zei in zijn De Arte Poetica, "als het gebruik het wil, 

in wiens handen de uitspraak ligt over het recht en de normen van de taal."123
 

Op dit punt verwees GROTIUS naar een voorbeeld om de gevaren van een te letterlijke 

interpretatie aan te geven. De Locri beloofden dat ze hun verbintenissen zouden nakomen 

"zolang ze op deze aarde stonden en zolang ze hoofden op hun schouders droegen".124 Daarna 

haalden ze de aarde uit hun schoenen, die ze er voor hun belofte hadden ingestoken, en legden 

ze de bollen look – in het Latijn ook "hoofden" genoemd – die ze op hun schouders hadden 

vastgemaakt, af. Zo hoefden ze zich niet meer van hun verplichtingen te kwijten.125 

§3. Besluit 

 HUMANISTEN GEVEN VOORRANG AAN VERBA BIJ TOEPASSING INTERPRETATIEREGELS – Op 

de vraag naar het toepassingsgebied van de interpretatieregels (wanneer interpreteren?), bleef 

het antwoord uit de Digesten (cum in verbis) ook tijdens het humanisme verder leven: wanneer 

er een duidelijk woord aan de orde was, was er geen nood aan enig onderzoek naar de intentie 

van de partijen.  

 HUMANISTEN GEVEN OVER ALGEMEEN VOORRANG AAN VOLUNTAS BIJ INVULLING 

INTERPRETATIEREGELS – Typisch voor de periode van het humanisme was het feit dat men, 

bij de bespreking van interpretatieregels, rechtstreeks teruggreep naar de oudheid, zonder stil 

te staan bij de receptie van het Corpus Iuris Civilis in de middeleeuwen. De humanisten gingen 

bij de beantwoording van de vraag hoe men moest interpreteren dan ook verder in de tijdens de 

post-klassieke periode ingeslagen richting, door voorrang te geven aan de voluntas boven de 

verba. GROTIUS vormde hierop een uitzondering. Hij introduceerde een nieuw 

interpretatiecriterium, namelijk het rechtmatig vertrouwen, dat ontstond door een wilsuiting. 

Interpretatie moest, aldus GROTIUS, gebeuren via de intentie van de partijen, maar deze moest 

begrepen worden volgens de betekenis die men, afhankelijk van de omstandigheden, 

redelijkerwijze aan de woorden, waarmee de wil geuit werd, kon hechten. 

                                                 
121 R. ZIMMERMANN, The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition, Oxford, Oxford University Press, 

1996, 637. 
122 GROTIUS, De Iure Belli ac Pacis, II, XVI, 1: "Rectae interpretatio mensura est collectio mentis ex signis maxime 

probabilibus. Ea signa sunt duum generum, verba et coniecturae aliae: quae aut seorsim considerantur, aut coniunctim. Si 

nulla sit coniectura quae ducat alio, verba intelligenda sunt ex propietate, non Grammatica est ex origine, sed populari ex 

usu." 
123 HORATIUS, De Arte Poetica, 72: "Si volet usus quem penes arbitrium est et ius et norma loquendi". 
124 GROTIUS, De Iure Belli ac Pacis, II, XVI, 2: "Quamdiu terram hanc insisterent et capita humeris gestarent." 
125 GROTIUS, De Iure Belli ac Pacis, II, XVI, 2. 
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E. DOMAT EN POTHIER (17E – 18E EEUW) 

§1. Inleiding 

 DOMAT EN POTHIER ZIJN GRONDLEGGERS VAN DE CODE CIVIL – Jean DOMAT (1625-1696), 

een Franse rechtsgeleerde, streefde er in zijn belangrijkste werk, Les lois civiles dans leur ordre 

naturel, naar om de belangrijkste rechtsbronnen samen te brengen en te structureren. Hij 

onderzocht de Romeinsrechtelijke bronnen en verwerkte deze tot een coherent systeem van 

regels. Ook Robert Joseph POTHIER (1699-1772) wierp zich op de studie en de coördinatie van 

de oude teksten van het Corpus Iuris Civilis. Dit resulteerde in een heel aantal werken, 

waaronder de Traité des obligations en de Pandectae Justinianae in novum ordinem digestae. 

Het belang van de receptie van het Romeins recht door DOMAT en POTHIER kan moeilijk 

overschat worden. Hun teksten zijn immers gebruikt door de redacteurs van de Code Civil en 

werken op die manier tot op de dag van vandaag door in het Franse en Belgische recht.  

§2. Domat  

 VOORRANG VOOR DE BEWOORDINGEN BIJ TOEPASSING INTERPRETATIEREGELS BIJ DOMAT – 

In Les lois civiles dans leur ordre naturel behandelde DOMAT de interpretatie van juridische 

akten op twee plaatsen, namelijk in het onderdeel over testamenten126 en in het deel over 

overeenkomsten.127 In het onderdeel over testamenten beschreef hij, met expliciete verwijzing 

naar de cum in verbis-bepaling, dat enkel onduidelijke akten konden geïnterpreteerd worden: 

"Il faut distinguer trois sortes d'expressions dans les testaments. La première de celles qui sont 

parfaitement claires: la seconde de celles qui sont si obscures qu'il est impossible d'y donner 

un sens: et la troisième de celles où il se trouve quelque obscurité, quelque ambiguïté, ou 

quelque autre défaut qui peut en rendre le sens incertain. Et chacune de ces sortes d'expressions 

a ses règles propres qui seront expliquées dans cette section. Les expressions claires ne 

souffrent point d'interprétation pour en faire connaître le sens, puisque leur clarté le rend 

évident. Et si la disposition du testateur s'y trouve expliquée bien nettement et précisément, il 

faut s'en tenir au sens qui paraît par l'expression."128 Deze regel beperkte zich niet tot uiterste 

wilsbeschikkingen, aldus DOMAT.129 Hij beschreef immers iets verder de regel als algemeen, 

en voegde eraan toe dat deze moest toegepast worden bij elk proces van interpreteren.130 

                                                 
126 J. DOMAT, Les loix civiles dans leur ordre naturel, Parijs, chez Coignard, 1695, III, II, III, I, VI: "Des règles de l'interprétation 

des obscurités, ambiguïtés et autres défauts d'expression dans les testaments".  
127 J. DOMAT, Les loix civiles dans leur ordre naturel, Parijs, chez Coignard, 1695, I, I, I, I, II: "Des principes qui suivent de la 

nature des conventions. Et des règles pour les interpréter". 
128 J. DOMAT, Les loix civiles dans leur ordre naturel, Parijs, chez Coignard, 1695, III, II, III, I, VI: "Des règles de l'interprétation 

des obscurités, ambiguïtés et autres défauts d'expression dans les testaments". 
129 J. DOMAT, Les loix civiles dans leur ordre naturel, Parijs, chez Coignard, 1695, III, II, III, I, VI: "Des règles de l'interprétation 

des obscurités, ambiguïtés et autres défauts d'expression dans les testaments". Zie ook C. DRAND, "Le caractère législatif de 

l'adage Interpretatio cessat in claris en droit français des contrats", Scientia Juris 2013, 14-15. 
130 Zie ook M. Y. M. ALY, La logique de l'opération d'interprétation du contrat: Comparaison franco-égyptienne, proefschrift 

Université de Paris-Nord, 2005, 18-19; E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 

23-27; C. DRAND, "Le caractère législatif de l'adage Interpretatio cessat in claris en droit français des contrats", Scientia Juris 

2013, 13-17; Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 

1958, 110-111; J. LOPEZ SANTA MARIA, Les systèmes d'interprétation des contrats, proefschrift Parijs, 1968, 18-19. 



 

 

45 

 

 VOORRANG VOOR DE WIL BIJ INVULLING INTERPRETATIEREGELS BIJ DOMAT – DOMAT 

formuleerde ook twee basisinterpretatieregels, die voorrang gaven aan de wil van de partijen.131 

Zijn eerste regel luidde: "Les obscurités et les doutes s'interprètent par l'intention commune des 

contractants."132 Hij legde ook de ratio van deze basisregel voor de interpretatie van 

overeenkomsten uit. Een contract kwam tot stand op basis van de gemeenschappelijke wil van 

de partijen. Elk van beiden moest hierbij duidelijk uitleggen welke verbintenissen hij op zich 

nam. Was er dan toch nog twijfel over wat er juist stond, dan was het de gemeenschappelijke 

wil, die ook het contract had doen ontstaan, die het criterium was waarmee men de inhoud kon 

achterhalen. DOMATS vierde regel stelde: "Intention préférée à l'expression. Si les termes d'une 

convention paraissent contraires à l'intention des contractants, d'ailleurs évidente; il faut 

suivre cette intention plutôt que les termes."133 "Paraître" duidde hier op een zekerheid en 

moest eigenlijk vertaald worden als "zijn" en niet als "lijken".134 Beide regels benadrukten het 

belang van de wil bij uitlegging. Het feit dat ze naast elkaar bestonden en dat ze allebei naar 

andere Digesten-bepalingen verwezen,135 doet vermoeden dat er toch een verschil bestond. 

Wanneer men de tekst van de regels goed bekijkt, in samenhang met de tekst uit de Digesten 

die DOMAT erin citeerde, kan men aan de wil een invloed toeschrijven in twee graden.136 Op 

basis van de eerste regel kwam de intentie eenvoudigweg om de hoek kijken bij onduidelijkheid 

van de letter van een overeenkomst. Er was hier geen sprake van een dichotomie verba-

voluntas. Dit wil dus zeggen dat de onduidelijkheid voortkwam uit de bewoordingen van het 

contract zelf. De tegenstelling verba-voluntas kwam wel aan bod in de vierde regel: bij een 

contradictie tussen de intentie van de partijen en de uitgedrukte bewoordingen, moest de 

bedoeling primeren. Deze voorrang was aan een voorwaarde verbonden, weergegeven door de 

woorden "d'ailleurs évidente".137 Enkel als het zeker was wat de partijen bedoelden, kon de wil 

voorrang hebben op de bewoordingen van het contract. Op die manier gaf DOMAT weer dat 

externe elementen mochten betrokken worden bij de uitlegging: een duidelijke wil die 

tegengesteld was aan de bewoordingen kon immers enkel achterhaald worden aan de hand van 

                                                 
131 Zie ook M. Y. M. ALY, La logique de l'opération d'interprétation du contrat: Comparaison franco-égyptienne, proefschrift 

Université de Paris-Nord, 2005, 18-19; E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 

23-27; C. DRAND, "Le caractère législatif de l'adage Interpretatio cessat in claris en droit français des contrats", Scientia Juris 

2013, 13-17; Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 

1958, 110-111; J. LOPEZ SANTA MARIA, Les systèmes d'interprétation des contrats, proefschrift Parijs, 1968, 18-19. 
132 J. DOMAT, Les loix civiles dans leur ordre naturel, Parijs, chez Coignard, 1695, I, I, I, I, II: "Des principes qui suivent de la 

nature des conventions. Et des règles pour les interpréter". 
133 J. DOMAT, Les loix civiles dans leur ordre naturel, Parijs, chez Coignard, 1695, I, I, I, I, II: "Des principes qui suivent de la 

nature des conventions. Et des règles pour les interpréter". 
134 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 24; J. LOPEZ SANTA MARIA, Les 

systèmes d'interprétation des contrats, proefschrift Parijs, 1968, 19. 
135 Bij de eerste regel verwees DOMAT naar D. 50, 17, 168, 1 (PAULUS) en naar D. 50. 17. 34 (ULPIANUS). Bij de vierde regel 

verwees hij naar D. 50, 16, 219 (PAPINIANUS), D. 18, 1, 6, 2 (POMPONIUS) en D. 33, 10, 7, 2 (CELSUS). 
136 M. Y. M. ALY, La logique de l'opération d'interprétation du contrat: Comparaison franco-égyptienne, proefschrift 

Université de Paris-Nord, 2005, 19; E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 26; 

Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 111; J. 

LOPEZ SANTA MARIA, Les systèmes d'interprétation des contrats, proefschrift Parijs, 1968, 19. 
137 M. Y. M. ALY, La logique de l'opération d'interprétation du contrat: Comparaison franco-égyptienne, proefschrift 

Université de Paris-Nord, 2005, 19; E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 26; 

F. LAURENT, Principes de droit civil, XVI, Brussel, Bruylant-Christophe, 1878, 581; J. LOPEZ SANTA MARIA, Les systèmes 

d'interprétation des contrats, proefschrift Parijs, 1968, 19. 
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extrinsieke omstandigheden.138 Voor DOMAT speelde de voorrang voor de wil niet enkel bij 

onduidelijkheid. Hij draaide in feite de redenering om: de wil ging niet voor op wat uitgedrukt 

was, als dat onduidelijk was, maar de wil, die duidelijk was, ging voor op de uitgedrukte 

woorden.139 De eerste en de vierde regel hadden dus elk een eigen toepassingsgebied. Beide 

waren dan wel geïnspireerd op het hetzelfde principe dat de wil centraal moest staan bij 

interpretatie, maar kwamen naar voor in andere feitenconstellaties.140 De eerste regel betrof de 

situatie waar de intentie doorslaggevend was wanneer de termen of de bedingen van een 

contract onduidelijk waren, de vierde regel behandelde het geval waar de begrippen wel 

duidelijk waren en ook de wil eenduidig was, maar deze onderling met elkaar tegenstrijdig 

waren. Er was dus wel degelijk een verschil tussen beide bepalingen. Deze visie lijkt op het 

eerste zicht moeilijk verenigbaar met DOMATS geloof in de maxime interpretatio cessat in 

claris. Toch is dit niet het geval. DOMAT geloofde immers dat dubbelzinnigheid, de 

noodzakelijke voorwaarde voor interpretatie, kon ontstaan door een tegenstelling tussen verba 

en voluntas.  

§3. Pothier  

 VOORRANG VOOR DE BEWOORDINGEN BIJ TOEPASSING INTERPRETATIEREGELS BIJ POTHIER 

– In de lijn van DOMAT behandelde POTHIER ook de bepaling dat enkel onduidelijkheid 

aanleiding gaf tot interpretatie in het kader van de uitlegging van testamenten. In Pandectes de 

Justinien verwees hij naar het adagium cum in verbis.141 In zijn vijfde interpretatieregel voor 

testamenten preciseerde hij dat externe elementen pas konden ingeroepen worden om de wil 

van de testator te achterhalen "lorsqu'il ne paraît pas bien clairement par les termes dont le 

testateur s'est servi, ce qu'il a voulu léguer."142 Wat de uitlegging van overeenkomsten betrof, 

nam hij de regel niet expliciet op. Toch leek hij ook hier deze regel aan te nemen.143 In 

Pandectes de Justinien beschreef hij immers de volgende basisregel voor contractinterpretatie: 

"Lorsqu'il y a ambiguïté dans les termes d'une convention, il faut les interpréter par ce que les 

parties ont voulu."144 Men zou hier a contrario uit kunnen afleiden dat er geen plaats was voor 

interpretatie wanneer er geen sprake was van dubbelzinnigheid.145 De Traité des obligations 

bevatte de genoemde regel echter niet.146 Toch bleek impliciet uit de daar vermelde regels dat 

                                                 
138 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 26. 
139 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 26; J. LOPEZ SANTA MARIA, Les 

systèmes d'interprétation des contrats, proefschrift Parijs, 1968, 19. 
140 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 27; J. LOPEZ SANTA MARIA, Les 

systèmes d'interprétation des contrats, proefschrift Parijs, 1968, 19. 
141 R. J. POTHIER, Pandectae Justinianeae in novum ordinem digestae, Parijs, chez Antoine Bavoux, 1825, III, XXX, XXXI, 

XXXII Pandectarum, tit. I, II, III De legatis et fideicommissis., Secunda pars, De interpretatione legatorum, fideicommissorum, 

et omnium ultimarum voluntatum. 
142 R. J. POTHIER, Traité des donations testamentaires in Oeuvres complètes, Parijs, Thomine et Fortic, 1821-1824, 22, VII, De 

l'interprétation des legs, section première, règles générales sur l'interprétation des legs. 
143 C. DRAND, "Le caractère législatif de l'adage Interpretatio cessat in claris en droit français des contrats", Scientia Juris 2013, 

16-17. 
144 R. J. POTHIER, Pandectae Justinianeae in novum ordinem digestae, Parijs, chez Antoine Bavoux, 1825, I, De conventionum 

interpretatione, tit. II, IV, 6 
145 C. DRAND, "Le caractère législatif de l'adage Interpretatio cessat in claris en droit français des contrats", Scientia Juris 2013, 

17. 
146 R. J. POTHIER, Traité des obligations, Parijs, Siffrein, 1821, I, I, I, I, VI, Règles pour l'interprétation des conventions. 
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POTHIER wel aanvaardde dat enkel onduidelijkheid oorzaak was van interpretatie, met dezelfde 

caveat als DOMAT: dubbelzinnigheid ontstond niet enkel op basis van de termen van een 

contract, maar kon ook voortkomen uit een tegenstelling tussen verba en voluntas.147  

 VOORRANG VOOR DE WIL BIJ INVULLING INTERPRETATIEREGELS BIJ POTHIER – POTHIER 

legde de voorrang van de gemeenschappelijke partijwil neer in zijn eerste interpretatieregel: 

"on doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties 

contractantes, plus que le sens grammatical des termes."148 Hij verwees naar de bepaling In 

conventionibus en naar het daar bijgaande voorbeeld. 

Hij voegde hier nog een ander voorbeeld aan toe. Stel dat iemand een klein appartement 

verhuurt in een huis, waarvan hij zelf de rest bewoont. Bij vernieuwing van de huur neemt hij 

in het contract op: "Ik verhuur mijn huis voor de prijs overeengekomen in de vorige 

huurovereenkomst." Kan de huurder dan zeggen dat hij het gehele huis gehuurd heeft, zoals uit 

de termen van het contract blijkt? Nee, zo zei POTHIER, want, hoewel de woorden "mijn huis" 

in hun grammaticale betekenis duidden op het gehele gebouw, en niet op een deel ervan, toch 

was het duidelijk dat het de intentie was van de partijen om de bestaande huur, die een 

appartement als voorwerp had, te hernieuwen.149  

Interessant waren de woorden die POTHIER invoegde op het einde van het voorbeeld: "Et cette 

intention, dont on ne peut douter, doit prévaloir aux termes du bail."150 Met deze woorden, in 

combinatie met de rest van het voorbeeld, legde hij immers de link met DOMAT. De formulering 

van de regel van POTHIER kwam eerder overeen met de bepaling uit de Digesten dan met die 

van DOMAT, maar toch doelde de inhoud van POTHIERS eerste regel op hetzelfde als de vierde 

regel van DOMAT: wanneer er sprake was van een intentie waarover geen twijfel bestond, dan 

ging deze voor op de woorden, ook wanneer deze op zich eenduidig waren.151 Het woord 

"maison" bevatte op zich geen tegenstrijdigheid, het is pas door confrontatie met de externe 

omstandigheden dat de term dubbelzinnig bleek te zijn. POTHIER herhaalde deze doctrine in zijn 

Pandectes de Justinien. In het hoofdstuk De conventionum interpretatione gaf hij als tweede 

regel In conventionibus weer, met verwijzing naar het voorbeeld van PAPINIANUS.152  

Zelf legde hij dit voorbeeld nog verder uit: "de woorden van de overeenkomst omvatten enkel 

de "haeres", maar de werkelijke wil van de partijen, die moet voorgaan op de bewoordingen, 

                                                 
147 Zie supra. 
148 R. J. POTHIER, Traité des obligations, Parijs, Siffrein, 1821, I, I, I, I, VI, Règles pour l'interprétation des conventions, n° 91. 

Zie ook M. Y. M. ALY, La logique de l'opération d'interprétation du contrat: Comparaison franco-égyptienne, proefschrift 

Université de Paris-Nord, 2005, 20; E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 29-

32; C. DRAND, "Le caractère législatif de l'adage Interpretatio cessat in claris en droit français des contrats", Scientia Juris 

2013, 13-17; Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 

1958, 111; J. LOPEZ SANTA MARIA, Les systèmes d'interprétation des contrats, proefschrift Parijs, 1968, 20. 
149 R. J. POTHIER, Traité des obligations, Parijs, Siffrein, 1821, I, I, I, I, VI, Règles pour l'interprétation des conventions, n° 91. 
150 R. J. POTHIER, Traité des obligations, Parijs, Siffrein, 1821, I, I, I, I, VI, Règles pour l'interprétation des conventions, n° 91. 
151 M. Y. M. ALY, La logique de l'opération d'interprétation du contrat: Comparaison franco-égyptienne, proefschrift 

Université de Paris-Nord, 2005, 20; E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 30; 

Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 111; J. 

LOPEZ SANTA MARIA, Les systèmes d'interprétation des contrats, proefschrift Parijs, 1968, 20. 
152 R. J. POTHIER, Pandectae Justinianeae in novum ordinem digestae, Parijs, chez Antoine Bavoux, 1825, I, De conventionum 

interpretatione, tit. II, IV, 6. 
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is duidelijk, zodat de huurder zijn recht kon overdragen op gelijk wie hij wilde op basis van 

welke titel dan ook."153 .  

Net als DOMAT, besprak POTHIER echter niet alleen de situatie waar er een tegenstelling was 

tussen verba en voluntas: ook het geval waar een woord op zich dubbelzinnig was, kwam aan 

de orde in zijn doctrine. De eerste interpretatieregel uit De conventionum interpretatione was 

dan ook de volgende bepaling van PAULUS: "Ubi est verborum ambiguitas, valet quod acti 

est."154  

POTHIER herhaalde hier ook het voorbeeld dat PAULUS aan deze regel toevoegde: "Zoals 

wanneer men 'Stichus' stipuleert en er zijn meerdere mensen die zo heten, ofwel het woord 

'mens', of 'Carthago', want er zijn twee Carthago's."155 POTHIER voegde nog wat uitleg toe aan 

deze enigszins enigmatische zin. Met "het woord mens" doelde PAULUS hier op de situatie 

waar men de generieke term "mens" gebruikte, terwijl men eigenlijk een specifieke persoon 

voor ogen had. De twee Carthago's waar het hier om ging, refereerden aan een stad in Afrika 

en één in Spanje. 

§4. Besluit 

 DOMAT EN POTHIER GAVEN VOORRANG AAN VERBA BIJ TOEPASSING INTERPRETATIEREGELS 

– DOMAT en POTHIER, de grondleggers van de Code Civil, behandelden het toepassingsgebied 

van de interpretatieregels eerder summier. Doorheen de geschiedenis, was deze kwestie steeds 

op dezelfde manier opgelost, en ze zagen geen reden om hiervan af te wijken. Ook DOMAT en 

POTHIER gingen er dus vanuit dat er enkel nood was aan interpretatie in het geval van 

onduidelijkheid.  

 DOMAT EN POTHIER GAVEN VOORRANG AAN VOLUNTAS BIJ INVULLING 

INTERPRETATIEREGELS – Ook voor het antwoord op de vraag naar de invulling van de 

interpretatieregels, gingen DOMAT en POTHIER verder op hun voorgangers. Ze onderkenden een 

duidelijke voorrang van de voluntas boven de verba. 

F. ONTSTAAN MODERNE REGELGEVING (19E EEUW) 

§1. Toepassingsgebied regel bij ontstaan moderne regelgeving 

 INVLOED DOMAT EN POTHIER OP ONTSTAAN BELGISCH-FRANSE CODE CIVIL – De redacteurs 

van de Franse en Belgische Code Civil hebben zich voor de interpretatieregels in zeer grote 

mate gesteund op DOMAT en POTHIER. Dit blijkt uit de getuigenissen en rapporten van de 

afgevaardigden van het Tribunat die het wetsontwerp van de titel van de Code Civil die de 

                                                 
153 "Verba conventionis heredem dumtaxat continent; verum voluntas contrahentium quae debet praevalere verbis, evidens est 

ut possit conductor quovis titulo ad quem libuerit ius suum transferre." 
154 Deze regel is overgenomen uit D. 34, 5, 21 (PAULUS): "Wanneer er dubbelzinnigheid is in de woorden, dan telt wat er 

bedoeld is." 
155 D. 34, 5, 21: "veluti cum stichum stipuler et sint plures stichi, vel hominem, vel carthagini, cum sint duae carthagines." 
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contracten behandelde, verdedigden voor het Corps Législatif.156 FAVARD stelde: "Les Romains 

ont écrit ces vérités dans leur lois; elles ont été recueillies par le savant DOMAT, et POTHIER en 

fit en traité qui seul aurait fait sa gloire." Ook JAUBERT verwees naar de invloed van de 

Romeinen, gekanaliseerd door onder andere DOMAT en POTHIER: "Oui, tribuns, ce titre des 

contrats qui renferme les éléments des obligations contractuelles, qui devra être le manuel des 

jurisconsultes, c'est aux Romains que nous le devons presque tout entier. Seulement, il nous est 

permis de dire que notre receuil sera plus méthodique, plus complet, en même temps qu'il sera 

dégagé de ces subtitlités qui dans certains cas embarrassaient le droit écrit. Qui donc avait 

préparé un si grand bienfait pour notre siècle? Les Français ont eu aussi leur PAUL, leur 

PAPINIEN. […] N'avons-nous pas aussi le grand, le magnifique ouvrage de DOMAT, qui nous 

avait si bien développé la filiation des lois? Enfin, le savant, le vertueux POTHIER, avait publié 

ses pandectes, et dans son Traité des Obligations, il a réuni tous les principes fondamentaux 

du droit et de la morale, que jamais on ne doit séparer." MOURICAULT verwees daarnaast naar 

de overlevering van de Digesten en vulde aan: "DOMAT les a toutes receuillies dans ces Lois 

civiles, ouvrage profond qui sera toujours utilement médité. POTHIER, après lui, a rassemblé et 

commenté les mêmes décisions dans des traités qui resteront classiques."  

 TOT OKTOBER 2016 GEEN ANTWOORD OP VRAAG TOEPASSINGSGEBIED IN BELGISCH-FRANSE 

CODE CIVIL – Toch bevat de Belgisch-Franse Code Civil voorlopig geen regel die verwijst 

naar de cum in verbis-bepaling. De regel dat enkel onduidelijke akten mogen geïnterpreteerd 

worden, maakt vooralsnog dus geen deel uit van de wet. Toen aan de hoven van Beroep 

gevraagd werd hun commentaar te geven op het ontwerp van de Code Civil, bepleitten de hoven 

van Beroep van Grenoble en van Lyon nochtans allebei een bepaling in te voegen die weergaf 

dat enkel duidelijke clausules zouden mogen geïnterpreteerd worden.157 De wetgever verkoos 

echter hier geen gevolg aan te geven.158 Vanaf 1 oktober 2016 bevat de Franse Code Civil wel 

een dergelijke bepaling. Op 11 februari 2016 is de Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 

portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations 

gepubliceerd. Deze ordonnantie voert een hervorming van het Franse contractenrecht in. Ook 

de regels over contractinterpretatie zijn deels aangepast. Het nieuwe artikel 1192 CC bepaalt: 

"On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation." Hierdoor krijgt 

de regel dat enkel onduidelijke bedingen voor uitlegging vatbaar zijn in Frankrijk een wettelijke 

verankering.  

 ENGELSE PLAIN MEANING RULE GEEFT VOORRANG AAN VERBA BIJ TOEPASSING 

INTERPRETATIEREGELS – Ook in Engeland maakt de regel dat onduidelijkheid een voorwaarde 

                                                 
156 Zie, voor een uitvoerig overzicht, E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 

60-61.. 
157 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 61-62. Frankrijk: M. Y. M. ALY, 

La logique de l'opération d'interprétation du contrat: Comparaison franco-égyptienne, proefschrift Université de Paris-Nord, 

2005, 21; C. DRAND, "Le caractère législatif de l'adage Interpretatio cessat in claris en droit français des contrats", Scientia 

Juris 2013, 6-8; J. LOPEZ SANTA MARIA, Les systèmes d'interprétation des contrats, proefschrift Parijs, 1968, 21; M. PLANIOL 

en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, T. VI: Obligations, Parijs, LGDJ, 1952, 482. 
158 Nochtans gaat DRAND ervanuit dat deze regel impliciet in de Code Civil was opgenomen. Zie Frankrijk: C. DRAND, "Le 

caractère législatif de l'adage Interpretatio cessat in claris en droit français des contrats", Scientia Juris 2013, 8-12. 
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is voor interpretatie geen deel uit van de wetgeving. De Engelse interpretatieregels zijn immers 

geen van alle neergelegd in een wet. De huidige basismanier van uitlegging volgt de regels 

neergelegd in de Investors-case.159 Voor deze herformulering van de interpretatieregels, 

gebruikte de rechtspraak de zogenaamde canons of construction, zoals deze in rechtspraak en 

rechtsleer naar voor kwamen, als handvatten bij de uitlegging. Binnen deze canons of 

construction verwees men maar de basisinterpretatieregel als de "golden rule" of de "plain 

meaning rule."160 De plain meaning rule bevatte in de praktijk twee, onlosmakelijk verbonden, 

componenten: aan de ene kant het maxime dat enkel onduidelijke contracten voor uitlegging 

openstonden (wanneer interpreteren?) en aan de andere kant het principe van de letterlijke 

interpretatie (hoe interpreteren?).161 Wat de vraag naar het toepassingsgebied van de regel 

betreft, worstelde men met de aloude vraag wanneer men nu juist tot duidelijkheid mocht 

besluiten. Men vond deze in de "natural and ordinary meaning of the words": de letterlijke 

woordenboekbetekenis bepaalde of een contract al dan niet duidelijk was.162  

                                                 
159 Engeland: Investors Compensation Scheme Ltd v West Bromwich BS [1998] 1 WLR 896. 
160 Engeland: M. ANDERSON en V. WARNER, Drafting and Negotiating Commercial Contracts, Haywards Heath, Tottel 

Publishing, 2007, 92-93; J. BEATSON, A. BURROWS en J. CARTWRIGHT, Anson's Law of Contract, Oxford, Oxford University 

Press, 2010, 166; R. BROWNSWORD, Smith and Thomas. A Casebook on Contract, Londen, Sweet and Maxwell, 2009, 429; A. 

BURROWS, "Construction and Rectification" in A. BURROWS en E. PEEL (eds), Contract Terms, Oxford, Oxford University 

Press, 2007, 79; C. DRAND, "Le caractère législatif de l'adage Interpretatio cessat in claris en droit français des contrats", 

Scientia Juris 2013, 3; J. HERBOTS, "La lettre et l'esprit du contrat dans une perspective de droit comparé: ne point prouver 

contre ou outre l'écrit" in Mélanges offerts à Marcel Fontaine, Brussel, Larcier, 2003, 396; K. LEWISON, The Interpretation of 

Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 146; S. A. MALONEY, "Berg v. Hudesman-Another Look at Contract 

Interpretation and the Parol Evidence Rule-Whether or Not Ambiguity Is Apparent from the Face of a Contract, Evidence", 

Gonz. L. Rev. 1991, 119; D. MCLAUCHLAN, "Contract Interpretation: What Is It About?", Sydney LR 2009, 7; G. MCMEEL, 

"'The Principles and Policies of Contractual Construction" in A. BURROWS en E. PEEL (eds), Contract Terms, Oxford, Oxford 

University Press, 2007, 44; E. W. PATTERSON, "The Interpretation and Construction of Contracts", Col. L. Rev. 1964, 838; J. 

M. PERILLO, "The origins of the objective theory of contract formation and interpretation", Fordham L. Rev. 2000-01 444; E. 

SCHANZE, "Interpretation of Wills. An Essay Critical and Comparative" in D. L. C. MILLER en W. D. MEYERS (eds.), 

Comparative and Historical Essays in Scots Law. A Tribute to Professor Sir Thomas Smith QC, Edinbugh, Butterworths, 1992, 

108-109; J. SCOTT, "Codified Canons and the Common Law of Interpretation", Geo. L. J. 2009-10, 353; C. J. SNOW, "Contract 

Interpretation: The Plain Meaning Rule in Labor Arbitration", Fordham L. Rev. 1986-87, 681; M. VAN ROSSUM, "Beroep op 

dwaling en bedrog in een overnameovereenkomst" in S. Y. T. MEIJER en B. WESSELS (eds.), Bedrijfsovername, Deventer, 

Kluwer, 2009, 174; R. ZIMMERMANN, The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition, Oxford, Oxford 

University Press, 1996, 622. 
161 Engeland: C. DRAND, "Le caractère législatif de l'adage Interpretatio cessat in claris en droit français des contrats", Scientia 

Juris 2013, 3; J. HERBOTS, "La lettre et l'esprit du contrat dans une perspective de droit comparé: ne point prouver contre ou 

outre l'écrit" in Mélanges offerts à Marcel Fontaine, Brussel, Larcier, 2003, 396; K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, 

Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 146. 
162 Engeland: Shore v Wilson [1842] 9 Cl and Fin 355 [HL] 365 ("The general rule I take to be, that where words are free 

from ambiguity themselves, such instrument is always tob e construed according to the strict, plain, common meaning of the 

words themselves."); Grey v Pearson [1857] 6 HL Cas 61, 106; 10 ER 1216, 1234 ("In construing all written instruments, the 

grammatical and ordinary sense of the words is to be adhered to, unless that would lead to some aburdity."); Lovell and 

Christmas Ltd v Wall [1911] 104 LT 85 ("It is the duty of the court […] to construe the document according to the ordinary 

grammatical meaning of the words used therein."); Hayward v Norwich Union Ins. Ltd [2001] Lloyd's Rep JvR. 410 ("On the 

plain and ordinary meaning of the Exception one looks to see whether the keys have been caused or allowed to remain in or 

on the car by a person who has moved away from them, no-one else being left in charge of the keys."); E. ADODO, "Is the Plain 

Meaning Approach to Construction of 'Unambiguous Words' in Contracts Still Alive in the English Courts?", EBLR 2013, 542; 

J. BEATSON, A. BURROWS en J. CARTWRIGHT, Anson's Law of Contract, Oxford, Oxford University Press, 2010, 166; A. 

BURROWS, "Construction and Rectification" in A. BURROWS en E. PEEL (eds), Contract Terms, Oxford, Oxford University 

Press, 2007, 79-80; M. A. CLARKE, "The interpretation of (transnational) commercial contracts according to English law", 

NTHR 2005, 114; L. H. HOFFMANN, "The Intolerable Wrestle with Words and Meanings", South African LJ 1997, 670; L. 

KOFFMAN en E. MACDONALD, The Law of Contract, Oxford, Oxford University Press, 2010, 180; E. MCKENDRICK, Contract 

Law: Text, Cases, and Materials, Oxford, Oxford University Press, 2014, 377; D. MCLAUCHLAN, "Contract Interpretation: 

What Is It About?", Sydney LR 2009, 7; G. MCMEEL, "'The Principles and Policies of Contractual Construction" in A. BURROWS 

en E. PEEL (eds), Contract Terms, Oxford, Oxford University Press, 2007, 39; G. MCMEEL, The Construction of Contracts, 
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 OUD NEDERLANDS BURGERLIJK WETBOEK VERANKERDE VOORRANG VOOR VERBA BIJ 

TOEPASSING INTERPRETATIEREGELS – Uitermate interessant is de evolutie die zich voordeed 

in Nederland. In tegenstelling tot wat in Engeland, Frankrijk en België gebeurde, werd de regel 

cum in verbis uit het Romeinse recht oorspronkelijk wel opgenomen in het oud Nederlands 

Burgerlijk Wetboek van 1838. Artikel 1378 oud Nederlands BW luidde: "Indien de 

bewoordingen eener overeenkomst duidelijk zijn, mag men daarvan door uitlegging niet 

afwijken." Dit artikel vormde de basisregel voor contractinterpretatie.163 De Nederlandse 

wetgever nam per analogiam ook uitleggingsregels op voor testamenten.164 Artikel 4:932 oud 

Nederlands BW beschreef de cum in verbis-regel voor testamenten: "Indien de bewoordingen 

eener uiterste wilsbeschikking duidelijk zijn, mag men daarvan door uitlegging niet afwijken." 

De reden waarom men deze regels wettelijk verankerde, was de vrees voor de willekeur van de 

rechter, die bij de beoordeling van overeenkomsten en testamenten onder het mom van uitleg 

een te grote appreciatiebevoegdheid zou krijgen.165 Of de rechtshandeling duidelijk was, moest 

dan vastgesteld worden via grammaticale uitleg.166 Aangezien de vraag of een woord duidelijk 

is al een interpretatie van dat woord veronderstelt, kwam er op deze regel grote kritiek. Dit 

resulteerde uiteindelijk in de schrapping uit het BW.  

 GEEN INTERPRETATIEBEPALINGEN IN NIEUW NEDERLANDS BURGERLIJK WETBOEK – Bij de 

opstelling van het nieuw Nederlands BW werd echter besloten geen interpretatieregels meer op 

te nemen, noch algemene, noch meer specifieke. De wetsontwerper vond dat de regels 

gedeeltelijk vanzelfsprekend, en dus overbodig, waren en voor het overige niet helemaal juist 

waren, omdat ze te algemeen waren geformuleerd.167 Hij ontworp geen nieuwe 

uitleggingsbepalingen, omdat er in de toenmalige stand van de rechtswetenschap geen 

prangende rechtsvragen waren in verband met de interpretatie van contracten die een 

beantwoording door de wetgever nodig maakten.168 Contractinterpretatie zou voortaan een taak 

van de rechtspraak en de rechtsleer worden, die bij het onderzoek van de principes volgens 

dewelke uitlegging moet gebeuren inspiratie kunnen vinden in algemeen geformuleerde 

                                                 
Oxford, Oxford University Press, 2007, 27; C. J. SNOW, "Contract Interpretation: The Plain Meaning Rule in Labor 

Arbitration", Fordham L. Rev. 1986-87, 681; M. M. VAN ROSSUM, "Interpretation of Commercial Contracts", EJCCL 2011, 46. 
163 Nederland: R. BIERENBROODSPOT, "Uitleg van overeenkomsten: maatwerk op basis van Haviltex", O&F 2008, 62; P. 

SCHOLTEN, "Uitlegging van testamenten", WNPR 1909, 309. 
164 Nederland: P. SCHOLTEN, "Uitlegging van testamenten", WNPR 1909, 294. 
165 Nederland: J. M. VAN DUNNÉ, Verbintenissenrecht. Deel 1. Contractenrecht, Deventer, Kluwer, 2001, 147. 
166 Nederland: F. W. GROSHEIDE, "Lees maar, er staat wat er staat", Contracteren 2000, 100; J. M. VAN DUNNÉ, 

Verbintenissenrecht. Deel 1. Contractenrecht, Deventer, Kluwer, 2001, 147; H. M. VEENSTRA, "Veranderingen in 

contractsuitleg in het Engelse recht", NTBR 2009, (8), n° 5.1 
167 Nederland: R. BIERENBROODSPOT, "Uitleg van overeenkomsten: maatwerk op basis van Haviltex", O&F 2008, 63; G. J. 

KNIJP, "Uitgangspunten bij de uitleg van rechtshandelingen" (noot onder HR 31 mei 2002 en HR 28 juni 2002), NbBW 2002, 

123; T. M., "Rechtsgevolgen van overeenkomsten. Algemeen." in C. J. VAN ZEBEN en J. W. DU PON, Boek 6: Algemeen gedeelte 

van het verbintenissenrecht in Parlementaire geschiedenis van het Nieuwe burgerlijk wetboek, Deventer, Kluwer, 1981, 916; 

M. H. WISSINK, "Europese uitleg van onduidelijke algemene voorwaarden" in BW-Krant Jaarboek 1995, Arnhem, Gouda 

Quint, 1995, 159. 
168 Nederland: R. BIERENBROODSPOT, "Uitleg van overeenkomsten: maatwerk op basis van Haviltex", O&F 2008, 63; T. M., 

"Rechtsgevolgen van overeenkomsten. Algemeen." in C. J. VAN ZEBEN en J. W. DU PON, Boek 6: Algemeen gedeelte van het 

verbintenissenrecht in Parlementaire geschiedenis van het Nieuwe burgerlijk wetboek, Deventer, Kluwer, 1981, 916. 
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wetsbepalingen, namelijk artikel 6:248 nieuw BW en artikel 3:35 nieuw BW.169 Ook de 

neergeschreven cum en verbis- en in conventionibus-regels sneuvelden in deze beweging.170 

Wel bleven de interpretatieregels voor testamenten in eerste instantie integraal deel van het 

nieuw Burgerlijk Wetboek. Met de Wet van 18 april 2002, houdende vaststelling van de 

Invoeringswet Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, vierde 

gedeelte (aanpassing van de wetgeving aan het nieuwe erfrecht en schenkingsrecht), schrapte 

men de interpretatieregels voor testamenten uit het Nederlands BW, ingaand op 1 januari 2003. 

§2. Invulling regel bij ontstaan moderne regelgeving 

 VOORRANG VOOR VOLUNTAS BIJ INVULLING INTERPRETATIEREGEL IN BELGISCH-FRANSE 

CODE CIVIL – In de Frans-Belgische Code Civil, beschrijft de basisinterpretatieregel van artikel 

1156 BW/CC de voorrang voor de voluntas bij de uitlegging van overeenkomsten. Vanaf 1 

oktober 2016 is dezelfde basisregel in Frankrijk opgenomen in artikel 1188, 1e lid CC. De 

invloed van POTHIER op artikel 52 van het wetsontwerp van de titel van de Code Civil die de 

contracten behandelde, dat uiteindelijk zou resulteren in artikel 1156 BW/CC, valt niet te 

ontkennen: de bepaling komt bijna woordelijk overeen met de eerste regel van POTHIER. Het 

gewicht van DOMAT als POTHIER is zo verregaand dat men veilig kan stellen dat wat de 

wetgever bedoelde met artikel 1156 BW/CC, hetzelfde is als wat POTHIER en DOMAT bedoelden 

met hun regel.171  

 VOORRANG VOOR VOLUNTAS BIJ INVULLING INTERPRETATIEREGEL IN OUD NEDERLANDS 

BW – Dat het oud Nederlands BW een evenwicht tussen verba en voluntas probeerde te vinden, 

blijkt uit het feit dat het naast artikel 1378 ook een regel in de lijn van POTHIER bevatte.172 

Artikel 1379 oud Nederlands BW kwam immers grotendeels overeen met het Belgische: 

"Indien de bewoordingen eener overeenkomst voor onderscheiden uitlegging vatbaar zijn, moet 

men veeleer nagaan welke de bedoeling der handelende partijen geweest zij, dan zich aan den 

letterlijken zin der woorden te binden." Het eerste deel van de bepaling verschilt in Nederlandse 

en Frans/Belgische versie. Door de regel van oud artikel 1378 Nederlands BW heeft de 

Nederlandse wetgever de noodzaak gevoeld de bepaling ietwat aan te passen.173 Artikel 4:933 

                                                 
169 P. DE TAVERNIER, "Uitleg van rechtshandelingen", TPR 2008, 731; A. S. HARTKAMP en C. H. SIEBURGH, Mr. C. Assers 

Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht; 6. Verbintenissenrecht. 3: Algemeen overeenkomstenrecht, 

Deventer, Kluwer, 2014, n° 354; C. JANSEN, "Contractsuitleg naar Nederlands en Engels recht" in Ius romanum - Ius commune 

- Ius hodiernum. Studies in honour of Eltjo J.H. Schrage on the occasion of his 65th birtday, Amsterdam, Scientia Verlag, 

2010, 227; E. J. H. SCHRAGE, "Contra proferentem", VrA 2005, 48; M. H. WISSINK, "Europese uitleg van onduidelijke algemene 

voorwaarden" in BW-Krant Jaarboek 1995, Arnhem, Gouda Quint, 1995, 159. 
170 Nederland: G. T. DE JONG en C. J. H. BRUNNER, Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2004, 21; E. H. HONDIUS, 

"De 'entire agreement' clausule: Amerikaanse contractsbedingen in het Nederlandse recht" in Recht als norm en als aspiratie: 

opstellen over recht en samenleving ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de Utrechtse Juridische Faculteit, Nijmegen, 

Ars Aequi Libri, 1986, 29; J. M. VAN DUNNÉ, Verbintenissenrecht. Deel 1. Contractenrecht, Deventer, Kluwer, 2001, 149. 
171 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 24. Frankrijk: C. DRAND, "Le 

caractère législatif de l'adage Interpretatio cessat in claris en droit français des contrats", Scientia Juris 2013, 14; M. PLANIOL, 

Traité élémentaire de droit civil, II, Parijs, LGDJ, 1926, 419. 
172 Nederland: J. HIJMA, C. C. VAN DAM, W. A. M. VAN SCHENDEL en W. L. VALK, Rechtshandeling en overeenkomst, 

Deventer, Kluwer, 2013, 279. 
173 Nederland: L. C. HOFMANN en P. ABAS, Het Nederlands verbintenissenrecht: de algemene leer der verbintenissen, 

Groningen, Tjeenk Willink, 1977, 171. 
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oud Nederlands BW, dat de interpretatie van testamenten beschreef, was sterk verwant aan het 

oude artikel 1379 BW: "Indien daarentegen de bewoordingen eener uiterste wilsbeschikking 

voor onderscheidene opvattingen vatbaar zijn, moet men veeleer nagaan welke de bedoeling 

der erflaters geweest zij, dan zich, tegen die bedoeling, aan den letterlijken zin der woorden 

houden." 

 ENGELSE PLAIN MEANING RULE GAF VOORRANG AAN VERBA BIJ INVULLING 

INTERPRETATIEREGELS – De Engelse plain meaning rule, de regel die de canons of 

construction aanvoerde, bevatte in de praktijk twee, onlosmakelijk verbonden, componenten: 

aan de ene kant het maxime dat enkel onduidelijke rechtshandelingen voor uitlegging 

openstonden en aan de andere kant het principe van de letterlijke interpretatie.174 Het Engelse 

systeem van uitlegging was in eerste instantie geïnspireerd op het formalistische, pre-klassieke 

Romeinse recht: niet de intentie van de contractanten was belangrijk, maar wel de letter van de 

rechtshandeling.175  

Een man bezat twee huizen. In zijn testament nam hij op dat het onroerend goed in Londen na 

zijn dood zou overgaan op zijn echtgenote, met wie hij drie kinderen had. Zijn andere huis, in 

Leeds, liet hij na aan zijn concubine, om daar te wonen met zijn vier andere kinderen "during 

her widowhood". Na zijn dood maakte de echtgenote aanspraak op beide huizen. De rechter 

stelde haar in het gelijk, want "there never can be any period during which she [the concubine] 

is or was his widow."176  

De plain meaning rule hield in dat "words are to be understood in their plain and ordinary 

sense as they would be understood by ordinary people."177 De betekenis van een woord, een 

beding, en van de gehele rechtshandeling, moesten gevonden worden binnen de vier hoeken 

van de rechtshandeling.178 Op die manier hoefde de rechter enkel het document te bekijken en 

                                                 
174 Engeland: C. DRAND, "Le caractère législatif de l'adage Interpretatio cessat in claris en droit français des contrats", Scientia 

Juris 2013, 3; J. HERBOTS, "La lettre et l'esprit du contrat dans une perspective de droit comparé: ne point prouver contre ou 

outre l'écrit" in Mélanges offerts à Marcel Fontaine, Brussel, Larcier, 2003, 396; K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, 

Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 146. 
175 Engeland: E. SCHANZE, "Interpretation of Wills. An Essay Critical and Comparative" in D. L. C. MILLER en W. D. MEYERS 

(eds.), Comparative and Historical Essays in Scots Law. A Tribute to Professor Sir Thomas Smith QC, Edinbugh, Butterworths, 

1992, 109; C. J. SNOW, "Contract Interpretation: The Plain Meaning Rule in Labor Arbitration", Fordham L. Rev. 1986-87, 

684. 
176 Engeland: Gale v Gale [1941] 1 Ch 209. Zie ook E SCHANZE, "Interpretation of Wills. An Essay Critical and Comparative" 

in D. L. C. MILLER en W. D. MEYERS (eds.), Comparative and Historical Essays in Scots Law. A Tribute to Professor Sir 

Thomas Smith QC, Edinbugh, Butterworths, 1992, 106. 
177 Engeland: Hayward v Norwich Union Ins. Ltd [2001] Lloyd's Rep JvR. 410 ("On the plain and ordinary meaning of the 

Exception one looks to see whether the keys have been caused or allowed to remain in or on the car by a person who has moved 

away from them, no-one else being left in charge of the keys."); M. A. CLARKE, "The interpretation of (transnational) 

commercial contracts according to English law", NTHR 2005, 114; G. MCMEEL, The Construction of Contracts, Oxford, 

Oxford University Press, 2007, 27; M. M. VAN ROSSUM, "Beroep op dwaling en bedrog in een overnameovereenkomst" in S. 

Y. T. MEIJER en B. WESSELS (eds.), Bedrijfsovername, Deventer, Kluwer, 2009, 174; M. M. VAN ROSSUM, "Interpretation of 

Commercial Contracts", EJCCL 2011, 46. 
178 Engeland: C. DRAND, "Le caractère législatif de l'adage Interpretatio cessat in claris en droit français des contrats", Scientia 

Juris 2013, 3; J. HERBOTS, "La lettre et l'esprit du contrat dans une perspective de droit comparé: ne point prouver contre ou 

outre l'écrit" in Mélanges offerts à Marcel Fontaine, Brussel, Larcier, 2003, 396; S. A. MALONEY, "Berg v. Hudesman-Another 

Look at Contract Interpretation and the Parol Evidence Rule-Whether or Not Ambiguity Is Apparent from the Face of a 

Contract, Evidence", Gonz. L. Rev. 1991, 119; E. MCKENDRICK, Contract Law: Text, Cases, and Materials, Oxford, Oxford 
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geen rekening te houden met de omstandigheden, wat een snelle en daarom relatief goedkope 

rechtsgang met zich meebracht.179  

In Lovell and Christmas Ltd v Wall stelde Cozens-Hardy MR: "If there is one principle more 

clearly established than another in English law it is surely this: It is for the court to construe 

a written document. It is irrelevant and improper to ask what the parties, prior to the execution 

of the instrument, intended or understood." Cozens-Hardy gaf enkele uitzonderingen op deze 

strenge regel weer. Externe omstandigheden konden in sommige gevallen meegenomen 

worden in uitlegging. Wanneer een akte bijvoorbeeld verwees naar "Black Acre", dan kon men 

bewijs aanbrengen om aan te tonen dat de plaats bestond uit verschillende percelen. Een 

document opgesteld in een vreemde taal, mocht vertaald worden. Technische termen konden 

uitgelegd worden door de getuigenis van een expert. Een woord kon afgeleide betekenissen 

krijgen wanneer dit de gewoonte was in een streek. Zo bestond er een handel waar het de 

gewoonte was wanneer men "1000 konijnen" vermeldde eigenlijk te doelen op 1200 

konijnen.180 Na deze opsomming ging Cozens-Hardy verder: "Unless the case can be brought 

within some or one of these exceptions, it is the duty of the court, which is presumed to 

understand the English language, to construe the words used therein, and without reference to 

anything which previously passed between the parties to it."181 

 UITZONDERINGEN OP DE PLAIN MEANING RULE – Uit het bovenstaande voorbeeld, blijkt dat 

de context uitzonderlijk toch een rol kon spelen bij uitlegging.182 Het ging hier in principe om 

drie categorieën van situaties. Een eerste uitzondering was het geval waar de bewoordingen een 

speciale technische betekenis hadden.183 Daarnaast was het mogelijk de achtergrond van het 

contract mee te nemen in interpretatie wanneer er zonder twijfel sprake was van een 

dubbelzinnigheid, waarbij de letterlijke betekenis van de woorden geen oplossing zou kunnen 

bieden voor het interpretatieprobleem.184 Ten derde speelde de context een rol wanneer een 

                                                 
University Press, 2014, 377; A. BURROWS, "Construction and Rectification" in A. BURROWS en E. PEEL (eds), Contract Terms, 

Oxford, Oxford University Press, 2007, 80; J. POOLE, Textbook on Contract Law, Oxford, Oxford University Press, 2012, 252. 
179 Engeland: E. MCKENDRICK, Contract Law: Text, Cases, and Materials, Oxford, Oxford University Press, 2014, 377. 
180 Zie voor een voorbeeld waarin deze regel werd toegepast: Engeland: E. W. PATTERSON, "The Interpretation and 

Construction of Contracts", Col. L. Rev. 1964, 839-840. 
181 Engeland: Lovell and Christmas Ltd v Wall [1911] 104 LT 85. 
182 Engeland: Lovell and Christmas Ltd v Wall [1911] 104 LT 85. Zie ook Grey v Pearson [1857] 6 HL Cas 61, 106; 10 ER 

1216, 1234 ("In construing all written instruments, the grammatical and ordinary sense of the words is to be adhered to, unless 

that would lead to some aburdity."); MacDonald v Longbottom [1859] 1 E&E 977, 120 ER 117 (Feiten die door beide partijen 
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Towne v Eisner 245 U.S. 418 [1918] ("A word is not a crystal, transparent and unchanged, it is the skin of a living thought 

and may vary greatly in color and content according to the circumstances and the time in which it is used."); G. MCMEEL, The 

Construction of Contracts, Oxford, Oxford University Press, 2007, 27. 
183 Engeland: Shore v Wilson [1842] 9 Cl and Fin 355 [HL] 365 ("The general rule I take to be, that where words are free 

from ambiguity themselves, such instrument is always to be construed according to the strict, plain, common meaning of the 

words themselves."); Lovell and Christmas Ltd v Wall [1911] 104 LT 85 ("If it contains technical terms, an expert may explain 

them."); A. BURROWS, "Construction and Rectification" in A. BURROWS en E. PEEL (eds), Contract Terms, Oxford, Oxford 

University Press, 2007, 79; M. A. CLARKE, "Interpreting Contracts. The Price of Perspective", CLJ 2000, 18; D. MCLAUCHLAN, 

"Contract Interpretation: What Is It About?", Sydney LR 2009, 7; E. W. PATTERSON, "The Interpretation and Construction of 

Contracts", Col. L. Rev. 1964, 839; J. POOLE, Textbook on Contract Law, Oxford, Oxford University Press, 2012, 253. 
184 Lovell and Christmas Ltd v Wall [1911] 104 LT 85 ("If a deed relates to Black Acre, you may have evidence to show what 

are the parcels."); A. BURROWS, "Construction and Rectification" in A. BURROWS en E. PEEL (eds), Contract Terms, Oxford, 

Oxford University Press, 2007, 79-80; M. A. CLARKE, "Interpreting Contracts. The Price of Perspective", CLJ 2000, 18; D. 
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grammaticale uitleg zou leiden tot een absurd, onmogelijk of onredelijk resultaat.185 Dit aantal 

gevallen werd doorheen de tijd steeds uitgebreid, zodat men evolueerde naar een meer liberale 

omgang met de plain meaning rule. Vandaag de dag is de plain meaning rule in zo'n grote mate 

afgezwakt dat men niet meer kan stellen dat de Engelse manier van uitlegging de letterlijke 

interpretatie vooropstelt (nrs. 267 en volgende).  

G. BESLUIT BIJ HOOFDSTUK II 

 TEGENSTELLING VERBA-VOLUNTAS VINDT DOORHEEN DE GESCHIEDENIS TOEPASSING IN 

TOEPASSINGSGEBIED EN INVULLING INTERPRETATIEREGELS – De vraag naar de interpretatie 

van rechtshandelingen gaf doorheen de hele geschiedenis aanleiding tot twee verschillende 

discussies. Aan de ene kant roept de bepaling de vraag op of enkel onduidelijke clausules mogen 

worden uitgelegd. Aan de andere kant omsluit het artikel de discussie over hoe men moet 

uitleggen: is dat volgens de werkelijke dan wel volgens de verklaarde wil?  

 EVOLUTIE VAN VOORRANG VAN VERBA NAAR VOORRANG VAN VOLUNTAS BEPAALT 

INVULLING INTERPRETATIEREGELS EN VOORRANG VOOR VERBA KLEURT 

TOEPASSINGSGEBIED INTERPRETATIEREGELS IN ROMEINS RECHT – Slaat men de 

geschiedenis erop na, dan ziet men dat de dichotomie verba – voluntas niet steeds op dezelfde 

manier is opgelost. Oorspronkelijk stelde men, door het formalisme in het pre-klassieke 

Romeinse recht, de bewoordingen van de rechtshandeling centraal (nrs. 29 en volgende). Dit 

betekende enerzijds dat enkel onduidelijke contracten mochten worden uitgelegd en anderzijds 

dat, wanneer er toch tot uitleg werd overgegaan, de letterlijke zin van een bepaling voorrang 

kreeg boven de gemeenschappelijke wil van de contractanten. Gradueel kwam men echter los 

van deze rigide houding. In de klassieke periode ontstonden nieuwe soorten van 

overeenkomsten, die niet meer tot stand kwamen door de uitvoering van formaliteiten, maar 

wel op grond van een consensus tussen de partijen. Hieraan correspondeerde een grotere 

aandacht voor de wil, ook bij de uitlegging van overeenkomsten. De interpretatie van contracten 

werd bij uitstek gekarakteriseerd door flexibiliteit, waarbij nu eens de verba, dan weer de 

voluntas de overhand haalden (nrs. 31 en volgende). De post-klassieke periode is de tijd van de 

                                                 
MCLAUCHLAN, "Contract Interpretation: What Is It About?", Sydney LR 2009, 7; J. POOLE, Textbook on Contract Law, Oxford, 

Oxford University Press, 2012, 253. 
185 Engeland: Grey v Pearson [1857] 6 HL Cas 61, 106; 10 ER 1216, 1234 ("In construing all written instruments, the 

grammatical and ordinary sense of the words is to be adhered to, unless that would lead to some aburdity."); River Wear 

Commissioners v Adamson [1877] 2 App Cas 743 ("An absurdity or inconvenience so great as to convince the Court that the 

intention could not have been to use the words in their ordinary signification."); Prenn v Simmonds [1971] 1 WLR 1381 ("If 

it can be shown that one interpretation completely frustrates the object of the contract, to the extent of rendering the contract 

futile, that may be a strong argument for an alternative interpretation, if that can reasonably found."); L Schuler AG v 

Wickman Machine Tool Sales Ltd [1973] UKHL 2 ("The more unreasonable the result the more unlikely it is that the parties 

can have intended it, and if they do intend it the more necessary it is that they shall make that intention abundantly clear."); A. 

BURROWS, "Construction and Rectification" in A. BURROWS en E. PEEL (eds), Contract Terms, Oxford, Oxford University 

Press, 2007, 79; M. CHEN-WISHART, Contract Law, Oxford, Oxford University Press, 2015, 408; M. A. CLARKE, "Interpreting 

Contracts. The Price of Perspective", CLJ 2000, 18; L. H. HOFFMANN, "The Intolerable Wrestle with Words and Meanings", 

South African LJ 1997, 670; D. MCLAUCHLAN, "Contract Interpretation: What Is It About?", Sydney LR 2009, 7; J. POOLE, 

Textbook on Contract Law, Oxford, Oxford University Press, 2012, 253; J. SCOTT, "Codified Canons and the Common Law of 

Interpretation", Geo. L. J. 2009-10, 353. 
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Digesten, waarin ook heel wat interpretatieregels gecodificeerd werden. De tendens die al 

tijdens de klassieke periode op gang was gekomen zette zich door: de voluntas kreeg in 

toenemende mate een centrale positie. In het kader van de invulling van de interpretatieregels, 

werd over het algemeen voorrang gegeven aan de gemeenschappelijke partijwil. Toch werd er 

nog steeds aandacht vrij gemaakt voor de bewoordingen waarin een overeenkomst gesteld was. 

De woorden waren immers doorslaggevend voor de kwestie van het toepassingsgebied van de 

interpretatieregels. Men ging er immers vanuit dat enkel onduidelijke clausules mochten 

worden uitgelegd (nrs. 33 en volgende). 

 EVOLUTIE VAN VOORRANG VAN VERBA NAAR VOORRANG VAN VOLUNTAS IN VRAAG NAAR 

INVULLING INTERPRETATIEREGELS EN VOORRANG VOOR VERBA IN VRAAG NAAR 

TOEPASSINGSGEBIED INTERPRETATIEREGELS IN MIDDELEEUWS RECHT – De glossatoren 

zorgden voor een korte terugval in het voortschrijdende belang van de voluntas bij de invulling 

van de interpretatieregel (nrs. 45 en volgende). Zij oordelen dat de interpretatie van 

overeenkomsten moest gebeuren volgens een weerlegbaar vermoeden in het voordeel van de 

gangbare betekenis, waardoor ze de verba weer centraal plaatsten. De slinger ging echter weer 

in de andere richting ten tijde van de commentatoren, die de voorrang van de voluntas predikten 

(nr. 49). Het toepassingsgebied van de interpretatieregels werd in de Middeleeuwen op dezelfde 

manier omschreven als in het Romeins recht: interpretatie was slechts mogelijk bij 

onduidelijkheid (nrs. 44 en volgende).  

 VOORRANG VAN VOLUNTAS BEPAALT INVULLING INTERPRETATIEREGELS EN VOORRANG 

VOOR VERBA KLEURT TOEPASSINGSGEBIED INTERPRETATIEREGELS IN HUMANISME – In de 

periode van het humanisme greep men, bij het bespreken van interpretatieregels, rechtstreeks 

terug naar de oudheid, zonder stil te staan bij de receptie van het Corpus Iuris Civilis in de 

middeleeuwen. De humanisten gingen zowel wat de invulling als wat de toepassing van de 

interpretatieregels betreft, dan ook verder op de tijdens de post-klassieke periode ingeslagen 

weg (nrs. 53 en volgende). Wat de invulling van de regels betreft, kreeg voluntas voorrang 

boven verba. Wat het toepassingsgebied betreft, bestond er een voorrang voor de verba: enkel 

onduidelijke overeenkomsten boden ruimte voor interpretatie.  

 VOORRANG VAN VOLUNTAS IN VRAAG NAAR INVULLING INTERPRETATIEREGELS EN 

VOORRANG VOOR VERBA IN VRAAG NAAR TOEPASSINGSGEBIED INTERPRETATIEREGELS BIJ 

DOMAT EN POTHIER – DOMAT en POTHIER, de grondleggers van de Code Civil, onderzochten 

opnieuw de bepalingen van de Code Civil en kwamen tot dezelfde conclusie als de humanisten 

(nrs. 60 en volgende). Voor de invulling van de interpretatieregels moest de voluntas voorrang 

krijgen, voor de toepassing van de regels waren de verba doorslaggevend.  

 MODERNE REGELGEVING, OPGENOMEN IN WET OF ZAAK VAN RECHTSPRAAK/RECHTSLEER, 

SCHETST DIFFUUS BEELD – De lange geschiedenis van de basisinterpretatieregel resulteerde 

uiteindelijk in een opname in moderne regelgeving. Hierbij blijft de aandacht voor de twee 

polen van de basisregel, namelijk de vraag naar het toepassingsgebied van de regel (wanneer 
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moet men interpreteren?) en de kwestie van de invulling van de interpretatieregel (hoe moet 

men uitleggen?), relevant (nrs. 67 en volgende). De concrete opname in regelgeving verschilt 

echter sterk van jurisdictie tot jurisdictie. In sommige landen is de basisinterpretatieregel 

opgenomen in de wet, in andere landen is de concrete uitwerking van contractinterpretatie een 

zaak van rechtspraak en rechtsleer. Het toepassingsgebied van de interpretatieregel, maakt 

vandaag de dag van geen enkele codificatie deel uit. Het oude Nederlands BW beschreef wel 

de regel dat enkel onduidelijkheid aanleiding gaf tot uitlegging, maar deze regel is geschrapt 

bij de invoering van het nieuw Nederlands BW. In Engeland kende men de plain meaning rule, 

die een zelfde regel weergaf, maar ook deze is, zo blijkt uit rechtspraak en rechtsleer, stevig aan 

belang aan het inboeten. De Frans-Belgische Code Civil behandelt deze kwestie niet. Vanaf 1 

oktober 2016 bevat de Franse Code Civil wel een regel die aangeeft dat enkel onduidelijke 

contracten tot uitlegging aanleiding kunnen geven. Wat de invulling van de interpretatieregel 

betreft, gaat het Franse, het Belgische en het oude Nederlandse Burgerlijk Wetboek terug op 

DOMAT en POTHIER, met een sterke voorkeur voor de partijwil. Het Engelse systeem van 

uitlegging was dan weer in eerste instantie geïnspireerd op het formalistische, pre-klassieke 

Romeinse recht: niet de intentie van de handelende personen was belangrijk, maar wel de letter 

van de rechtshandeling.  
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 TOEPASSINGSGEBIED VAN DE BASISREGEL 

A. INLEIDING: SITUERING VAN HET PROBLEEM 

 VOORRANG VOOR VERBA BIJ OMSCHRIJVING TOEPASSINGSGEBIED INTERPRETATIEREGELS 

DOOR DE GESCHIEDENIS – Uit het hierboven geschetste historisch overzicht is gebleken dat de 

basisinterpretatieregel die de verhouding tussen verba en voluntas beschrijft al van oudsher tot 

twee vragen aanleiding gaf, namelijk de kwestie van het toepassingsgebied van de 

interpretatieregels (wanneer moet men interpreteren?) en de problematiek van de invulling van 

de interpretatieregels (hoe moet men uitleggen?). In dit hoofdstuk leggen we de focus op de 

eerste vraag, namelijk: wanneer moet men interpreteren? Mogen enkel onduidelijke 

rechtshandelingen aan uitlegging onderworpen worden? Doorheen de geschiedenis bestond er 

weinig onzekerheid over deze vraag. Men beantwoordde deze steevast hetzelfde, namelijk met 

de woorden van PAULUS in de Digesten: "Cum in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti 

voluntatis quaestio". Enkel onduidelijkheid gaf aanleiding tot interpretatie.  

 TOEPASSINGSGEBIED INTERPRETATIEREGELS BEPAALD DOOR RECHTSPRAAK EN 

RECHTSLEER – De moderne codificaties spreken zich overwegend niet uit over de vraag naar 

het toepassingsgebied van interpretatieregels. Noch in de Frans-Belgische Code Civil, noch in 

de harmonisatie-instrumenten is vandaag de dag een regel opgenomen die verwijst naar de cum 

in verbis-bepaling. Met de inwerkingtreding van het nieuw Frans contractenrecht op 1 oktober 

2016, zal de Franse Code Civil echter wel een regel bevatten die weergeeft dat enkel 

onduidelijkheid aanleiding geeft tot interpretatie (artikel 1188, 1e lid CC). De Engelse 

interpretatieregels zijn nooit gecodificeerd. In Nederland bevatte het oude BW dan weer wel 

een regel die het toepassingsgebied van interpretatie omschreef: het oude artikel 1378 

Nederlands BW schreef voor dat interpretatie enkel mogelijk is bij onduidelijkheid. Deze regel 

is met de invoering van het nieuw Nederlands BW geschrapt, zodat er vandaag de dag in de 

onderzochte jurisdiscties geen enkele wettelijke regel aan te wijzen valt die zich uitspreekt over 

het toepassingsgebied van de interpretatieregels. Deze problematiek is dan ook bij uitstek een 

kwestie die zich aandient in de rechtspraak en de rechtsleer. 

 DIFFUUS BEELD VAN TOEPASSINGSGEBIED INTERPRETATIEREGELS BIJ ONTSTAAN MODERNE 

REGELGEVING – Wanneer men de recentere rechtspraak en rechtsleer erop naslaat, ziet men 

een meer diffuus beeld verschijnen dan hetgene dat zich doorheen de geschiedenis aftekende 

(nrs. 85 en volgende). Na de totstandkoming van de moderne codificaties (19e eeuw), bleef men 

in eerste instantie trouw aan het principe cum in verbis. Men verwees toenemend naar deze 

regel met de maxime "interpretatio cessat in claris". In Nederland grondde men zich hiervoor 

op de wetsbepaling van het oude artikel 1378 Nederlands BW. Ook in België, Frankrijk en 

Engeland ging men ervanuit dat interpretatie slechts mogelijk was bij onduidelijkheid. Toch 

werd deze regel langzaam maar zeker aan het wankelen gebracht. In Frankrijk uitten AUBRY en 

RAU al in 1871 een uitgesproken kritiek op deze regel, die later in België navolging kende bij 

DABIN, DE CALLATAŸ en HANNEQUART. Deze kritiek resulteerde uiteindelijk in een afschaffing 
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van de regel in België (nrs. 105 en volgende). In Frankrijk houdt interpretatio cessat in claris 

echter tot op de dag van vandaag stevig stand (nrs. 99 en volgende). De Engelse plain meaning 

rule, die voorrang gaf aan de verba bij de toepassing van de interpretatieregels, werd in 

toenemende mate uitgehold, een evolutie die culmineerde in de formulering van de basismanier 

van uitlegging in de Investors-case (nrs. 103 en volgende).186 Het oude artikel 1378 Nederlands 

BW, dat in duidelijke bewoordingen het toepassingsgebied van de interpretatieregels beschreef, 

werd geschrapt uit het BW, omdat men bij de opstelling van het nieuw Nederlands BW besloot 

geen interpretatieregels meer op te nemen, noch algemene, noch meer specifieke (nrs. 85 en 

volgende). 

B. SITUATIE BIJ ONTSTAAN MODERNE REGELGEVING (19E EEUW) 

§1. Principe: interpretatio cessat in claris 

A. Interpretatio cessat in claris: algemeen 

 IN 19E EN 20E EEUW BLEEF IDEE DAT ENKEL ONDUIDELIJKE OVEREENKOMSTEN 

INTERPRETATIE NODIG HEBBEN, BESTAAN – In het vorige hoofdstuk behandelden we al de visie 

op de regel cum in verbis zoals deze in voege was bij het ontstaan van de moderne regelgeving 

in de 19e eeuw en zoals deze bleef bestaan in de 20e eeuw (nrs. 72 en volgende). Onafhankelijk 

van de wettelijke verankering, kende de regel dat interpretatie enkel mogelijk was bij 

onduidelijkheid een trouwe navolging in alle onderzochte landen. In Engeland kende men de 

plain meaning rule, in Nederland waren er artikel 1378 oud Nederlands BW (contracten) en 

artikel 4:932 oud Nederlands BW (testamenten). De Belgisch-Franse Code Civil bevatte geen 

regel die verwees naar de cum in verbis-bepaling. Rechtspraak en rechtsleer besloten in deze 

landen dat uitlegging enkel mogelijk was bij onduidelijkheid.187  

                                                 
186 Engeland: Investors Compensation Scheme Ltd v West Bromwich BS [1998] 1 WLR 896. 
187 Zie, onder andere, Brussel 23 februari 1960, Pas. 1960, II, 243 ("Qu'il n'y a pas lieu à l'interprétation des clauses acceptées 

si, comme en l'espèce, elles sont claires, précises, sans ambiguïté."); Luik 26 juni 1961, Pas. 1962, II, 98 ("Que, si nul ne peut 

ajouter au conventions, par contre n'est-il pas davantage permis d'en restreindre la portée, lorsque le texte contenant l'accord 

des volontés est d'un sens indiscutable, prohibant ipso facto tout procedé d'interprétation."); Brussel 9 juni 1964, De Verz. 

1966, 443 ("Overwegende dat de bewoordingen van het verzekeringscontract klaar en duidelijk zijnde, voor geen interpretatie 

vatbaar zijn."); Luik 30 maart 1966, JL 1966-67, 58 ("Qu'on n' interprète ce qui est ambigu et qu'il emporte de respecter un 

texte clair, par lui-même."); Luik 3 april 1968, RGAR 1969, n° 8.230 ("Que ce texte est clair et exempt d'équivoque, qu'il ne 

peut être susceptible d'interprétation."); Kh. Brussel 23 oktober 1963, RW 1965-66, 688; De Verz. 1966, 443 ("Overwegende 

dat de bewoordingen van het verzekeringscontract klaar en duidelijk zijnde, voor geen interpretatie vatbaar zijn."); Gent 24 

mei 1967, De Verz. 1967, 825 ("De bewoordingen van de polis aangaande de verplichting van de kennisgeving zijn duidelijk 

en ondubbelzinnig. […] Geïntimeerde kan dan ook geen voordeel halen uit de voorziening van artikel 1162 BW."); E. CAUSIN, 

"L'interprétation des contrats en droit belge" in L'interprétation en droit. Approche plurisiciplinaire, Brussel, Facultés 

universitaires St.-Louis, 1987, 285, 288-291 (met kritiek); E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, 

Brussel, Bruylant, 1947, 77-78; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, II, Brussel, Bruylant, 1964, 557; J. LIMPENS 

en R. KRUITHOF, "Examen de jurisprudence. Obligations. 1964-1967", RCJB 1969, n° 8; R. VANDEPUTTE, De overeenkomst: 

haar ontstaan, haar uitvoering en verdwijning, haar bewijs, Brussel, Larcier, 1977, 107. Zie ook de rechtspraak aangehaald in 

E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 79-81, in Y. HANNEQUART, 

"Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 103-106-108, in H. DE 

PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, II, Brussel, Bruylant, 1964, 557, voetnoot 1 en in R. VANDEPUTTE, De 

overeenkomst: haar ontstaan, haar uitvoering en verdwijning, haar bewijs, Brussel, Larcier, 1977, 107, voetnoot 8. Frankrijk: 

G. BAUDRY-LACANTINERIE, Précis de droit civil contenant dans une première partie l'exposé des principes et dans une 

deuxième les questions de détail et les controverses, II, Parijs, Sirey, 1921, 86-87; C. DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des 

obligations conventionelles en général, II, Parijs, Durand, 1876, 5; L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, Parijs, 
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Keller werd [voor de Duitse eenmaking] het slachtoffer van een verkeersongeval op de 

autosnelweg Hannover-Berlijn met grote schade aan zijn vrachtwagen. Hij wendde zich tot de 

verzekeraar op basis van de verzekeringspolis 'stoffelijke schade'. Deze weigerde te betalen 

omdat de dekking zich uitdrukkelijk uitstrekte tot België, Luxemburg en West-Duitsland, 

terwijl het ongeluk zich in Oost-Duitsland (het toenmalige DDR) had voorgedaan. De rechter 

oordeelde in het voordeel van de verzekeraar: "Overwegende dat de bewoordingen van het 

verzekeringscontract klaar en duidelijk zijnde, voor geen interpretatie vatbaar zijn." Had 

Keller willen genieten van dekking in Oost-Duitsland, dan had hij dat maar moeten melden en 

bedingen.188 

 DUIDELIJKHEID OP BASIS VAN DE GANGBARE BETEKENIS VAN DE TERMEN – Wat hield deze – 

al dan niet ongeschreven – regel nu juist in? Wel, als de bewoordingen van een rechtshandeling 

helder waren, wat betekende dat er geen twijfel bestond over hun betekenis, dan moesten deze 

gevolgd worden, omdat er dan eenvoudigweg geen plaats was voor uitlegging.189 Een op zich 

eenduidige tekst toch interpreteren, stond gelijk aan de vervorming, zelfs de verminking 

ervan.190 Dit leek zeer logisch, maar was tegelijkertijd ook nogal vaag: hoe kon men immers 

besluiten dat er geen twijfel mogelijk was over de betekenis van de bewoordingen? Klassiek 

vulde men het concept duidelijkheid in op basis van de normale betekenis van de woorden.191 

Eigenlijk betekende dit dus dat men voorrang moest geven aan een letterlijke uitlegging.192 

X verwondde Y op 29 augustus 1962 bij een verkeersongeluk. De verzekeraar van X betaalde 

aan de vader van Y een som van 141 848 BEF uit. De maatschappij stelde een regresvordering 

                                                 
Recueil Sirey, 1933, 128; L. LAROMBIERE, Théorie et pratique des obligations ou Commentaire des titres III et IV, livre III, du 

Code Napoléon, art. 1101 à 1386, Parijs, Durand, 1857, n° 1156; M. PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, II, Parijs, 

LGDJ, 1926, 420; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, T. VI: Obligations, Parijs, LGDJ, 1952, 

487. 
188 Brussel 9 juni 1964, De Verz. 1966, 443. 
189 Zie bijvoorbeeld Brussel 9 juni 1964, De Verz. 1966, 443 ("Overwegende dat de bewoordingen van het verzekeringscontract 

klaar en duidelijk zijnde, voor geen interpretatie vatbaar zijn."); Brussel 28 oktober 1968, De Verz. 1969, 407 ("Attendu que 

la clause de l'article 10 du contrat est claire et précise, qu'elle ne permet aucune contestation ou interprétation quant à son 

sens et sa portée."); Arbh. Gent 26 juni 1996, Soc. Kron. 1996, 436 ("Het door geïntimeerde aangehaalde artikel 1156 BW 

[…] is ter zake niet toepasselijk, omdat de bewoordingen van het contract klaar en duidelijk zijn, terwijl interpretatie enkel 

toegelaten is in het geval van dubbelzinnigheid."); Kh. Brussel 23 oktober 1963, RW 1965-66, 688; De Verz. 1966, 443 

("Overwegende dat de bewoordingen van het verzekeringscontract klaar en duidelijk zijnde, voor geen interpretatie vatbaar 

zijn."); F. LAURENT, Principes de droit civil, XVI, Brussel, Bruylant-Christophe, 1878, 580. 
190 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, II, Brussel, Bruylant, 1964, 557. DE PAGE spreekt over dénaturer en 

déformer. 
191 Luik 30 maart 1966, JL 1966-67, 58 ("Qu'on n' interprète ce qui est ambigu et qu'il emporte de respecter un texte clair, par 

lui-même. […] Attendu que les mots 'dont quittance' doivent être compris dans leur sens usuel et normal."); Brussel 27 januari 

1968, De Verz. 1968, 727, noot R. V G.; E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats en droit belge" in L'interprétation en droit. 

Approche plurisiciplinaire, Brussel, Facultés universitaires St.-Louis, 1987, 285-286 (met kritiek); I. DEMUYNCK, "Interpretatie 

van verzekeringsovereenkomsten" (noot onder Vred. Sint-Kwintens-Lennik 13 november 2000), DCCR 2002, 70; H. DE PAGE, 

Traité élémentaire de droit civil belge, II, Brussel, Bruylant, 1964, 554; F. LAURENT, Principes de droit civil, XVI, Brussel, 

Bruylant-Christophe, 1878, 580; M. PUELINCKX-COENE, "Beroep op extrinsieke middelen ter interpretatie van testamenten" 

(noot onder Cass. 23 september 1983), RW 1984-85, 941; P. WERY, Droit des obligations, vol. I, Théorie générale du contrat, 

Brussel, Larcier, 2011, 394. Frankrijk: C. DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations conventionelles en général, II, 

Parijs, Durand, 1876, 5; J. LOPEZ SANTA MARIA, Les systèmes d'interprétation des contrats, proefschrift Parijs, 1968, 22. 

Engeland: G. MCMEEL, The Construction of Contracts, Oxford, Oxford University Press, 2007, 27; M. M. VAN ROSSUM, 

"Interpretation of Commercial Contracts", EJCCL 2011, 46; H. M. VEENSTRA, "Veranderingen in contractsuitleg in het Engelse 

recht", NTBR 2009, (8), n° 5.11. 
192 Kh. Brussel 25 maart 1912, Jur. Comm. Brux. 1912, 354 ("Qu'il n'est permis de rechercher la commune intention des parties 

que lorsque le sens littéral présente quelque ambiguïté."). Frankrijk:C. DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations 

conventionelles en général, II, Parijs, Durand, 1876, 5; J. LOPEZ SANTA MARIA, Les systèmes d'interprétation des contrats, 

proefschrift Parijs, 1968, 22. 
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in tegen X op basis van artikel 25, 3° modelpolis WAM, omdat er geen geldig keuringsbewijs 

zou bestaan hebben voor de wagen. De verzekerde ging hiertegen in. Hij had de wagen 

tweedehands gekocht terwijl deze voorzien was van een keuringsbewijs dat geldig was van 6 

november 1961 tot 2 oktober 1962. Zelf was hij uitgenodigd om zich te laten keuren op 20 

november 1962. De verzekeraar stelde dat X niet zelf drager was van dit keuringsbewijs, zodat 

het ongeldig was. X was van mening dat het feit dat hij zich zelf pas op 20 november tot de 

keuring mocht wenden, impliceerde dat het bewijs geldig was. De rechter vond dat de 

modelpolis duidelijk was, aangezien de bewoordingen voor zichzelf spraken, zodat er geen 

nood was na te gaan of de partijen zelf een andere zin aan de termen hadden willen geven: 

"Attendu que la police d'assurance ne précise pas ce qu'il y a lieu d'entendre par certificat de 

visite 'valable'; qu'il n' y a donc aucune raison de donner à ce qualificatif une interprétation 

conventionelle différente de celle qui est indiquée sur le certificat délivré par le controle 

technique."193 

B. Interpretatio cessat in claris: specifieke toepassing op testamenten 

 INTERPRETATIO CESSAT IN CLARIS GOLD OOK BIJ TESTAMENTEN OMDAT DIT VORMELIJKE 

AKTEN ZIJN – De regel interpretatio cessat in claris gold bij uitstek ook voor testamenten. Het 

testament is een essentieel vormelijke akte.194 Dit impliceert dat het slechts geldig is wanneer 

het opgesteld is in één van de vormen waarin de wet voorziet.195 Deze vormen hebben met 

elkaar gemeen dat ze een het bestaan van een geschrift veronderstellen.196 De reden hiervoor 

                                                 
193 Brussel 27 januari 1968, De Verz. 1968, 727, noot R. V. G. 
194 J. BAEL, "Art. 969 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., n° I; M. COENE, "Art. 895 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 8; N. LABEEUW, "Het 

primeren van de akte boven de (beweerde) werkelijke wil bij de interpretatie van testamenten" (noot onder Brussel 9 maart 

1999), AJT 2000-01, 226; W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH en K. VANWINCKELEN, Inleiding tot het familiaal 

vermogensrecht, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2002, 683; M. PUELINCKX-COENE, "Beroep op extrinsieke middelen ter 

interpretatie van testamenten" (noot onder Cass. 23 september 1983), RW 1984-85, 939; M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX 

en N. GEELHAND, "Testamenten: Inleiding – Kenmerken", TPR 2013, 674; A. VAN DEN BOSSCHE, "De uitlegging van een 

testament", TEP 2011, 305. Frankrijk: M. NICOD, "Interprétation après la mort du testateur" in Répertoire de droit civil, Parijs, 

Editions Dalloz, losbl., n° 141. Nederland: C. L. DE VRIES LENTSCH-KOSTENSE, Conclusie bij HR 17 november 2000, NJ 2001, 

349; E. W. J. EBBEN, Inleiding nieuw erfrecht, Den Haag, Boom juridische uitgevers, 2001, 86; W. M. KLEIJN, noot onder HR 

17 november 2000, NJ 2001, (349) n° 3; W. G. HUIJGEN, W. M. KLEIJN, T. J. MELLEMA-KRANENBURG, Nieuw erfrecht: de 

consequenties voor de praktijk, Zeist, Kerckebosch, 1998, 99; A. F. MOLLEMA, "Uitleg van uiterste wilsbeschikkingen en 

aanverwante zaken" (noot onder Rb. Haarlem 19 maart 2008), WPNR 2008, 822; S. PERRICK, Mr. C. Assers Handleiding tot 

de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 4. Erfrecht en schenking, Deventer, Kluwer, 2013, 168; F. W. J. M. SCHOLS, 

"Uitleg van uiterste wilsbeschikkingen" in M. J. A. VAN MOURIK, Nieuw erfrecht, Deventer, Kluwer, 2002, 180; G. VAN DER 

BURGHT, E. W. J. EBBEN en M. KREMER, Vaststellingswet. Boek 4: erfrecht, Deventer, Kluwer, 2002, 279; J. M. VAN DUNNÉ, 

"De methode van uitleg bij testamenten, in het bijzonder in geval van oneigenlijke dwaling bij het testeren", WPNR 1969, 310; 

M. J. A. VAN MOURIK, "Uitleg van uiterste wilsbeschikkingen", WPNR 2007, 407; M. J. A. VAN MOURIK, Erfrecht, Deventer, 

Kluwer, 2008, 96. 
195 J. BAEL, "Art. 969 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., n° I; M. COENE, "Art. 895 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 8; M. PUELINCKX-COENE, 

R. BARBAIX en N. GEELHAND, "Testamenten: Inleiding – Kenmerken", TPR 2013, 674. Frankrijk: M. NICOD, "Interprétation 

après la mort du testateur" in Répertoire de droit civil, Parijs, Editions Dalloz, losbl., n° 141. Nederland: E. W. J. EBBEN, 

Inleiding nieuw erfrecht, Den Haag, Boom juridische uitgevers, 2001, 86. 
196 J. BAEL, "Art. 969 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., n° III C1; M. COENE, "Art. 895 BW" in Erfenissen, schenkingen en 

testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 7; N. 

LABEEUW, "Het primeren van de akte boven de (beweerde) werkelijke wil bij de interpretatie van testamenten" (noot onder 

Brussel 9 maart 1999), AJT 2000-01, 225; W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH en K. VANWINCKELEN, Inleiding tot het familiaal 

vermogensrecht, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2002, 683. Frankrijk: M. NICOD, "Interprétation après la mort du 

testateur" in Répertoire de droit civil, Parijs, Editions Dalloz, losbl., n° 141. Nederland: Artikel 4:94 Nederlands BW 
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ligt in het feit dat een testament pas uitwerking krijgt na het overlijden van de erflater.197 Hij 

kan dan zelf geen toelichting meer geven bij zijn uiterste wilsbeschikking, zodat de 

rechtszekerheid wil dat het testament een op zichzelf staand document moet vormen.198 Wil 

men arbitrariteit vermijden bij het zoeken naar de wil van de testator, dan zijn formele vereisten 

noodzakelijk.199 Het vormelijk karakter heeft, zo stelt men wel eens, in principe invloed op de 

interpretatie van testamenten.200 Men zou er immers uit kunnen afleiden dat er een beperking 

bestaat van het toepassingsgebied van uitlegging in vergelijking met de interpretatie van 

overeenkomsten. Een dergelijke visie kende vroeger heel wat aanhang.201 Omdat een testament 

                                                 
("Behoudens hetgeen in de artikelen 97-107 is bepaald, kan een uiterste wil alleen worden gemaakt bij een notariële akte of 

bij een aan een notaris in bewaring gegeven onderhandse akte."); M. J. A. VAN MOURIK, "Uitleg van uiterste 

wilsbeschikkingen", WPNR 2007, 407; M. J. A. VAN MOURIK, Erfrecht, Deventer, Kluwer, 2008, 96. Engeland: Artikel 17 

Administration of Justice Act 1982 ("No will shall be valid unless – (a) it is in writing, and signed by the testator, or by some 

other person in his presence and by his direction."). 
197 M. COENE, "Art. 895 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 8; M. PUELINCKX-COENE, "Beroep op extrinsieke middelen ter 

interpretatie van testamenten" (noot onder Cass. 23 september 1983), RW 1984-85, 939. Frankrijk: M. NICOD, "Interprétation 

après la mort du testateur" in Répertoire de droit civil, Parijs, Editions Dalloz, losbl., n° 141. Nederland: C. L. DE VRIES 

LENTSCH-KOSTENSE, Conclusie bij HR 17 november 2000, NJ 2001, 349; A. F. MOLLEMA, "Uitleg van uiterste 

wilsbeschikkingen en aanverwante zaken" (noot onder Rb. Haarlem 19 maart 2008), WPNR 2008, 821. 
198 M. COENE, "Art. 895 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 8; M. PUELINCKX-COENE, "Beroep op extrinsieke middelen ter 

interpretatie van testamenten" (noot onder Cass. 23 september 1983), RW 1984-85, 939. Frankrijk: M. NICOD, "Interprétation 

après la mort du testateur" in Répertoire de droit civil, Parijs, Editions Dalloz, losbl., n° 141. Nederland: C. L. DE VRIES 

LENTSCH-KOSTENSE, Conclusie bij HR 17 november 2000, NJ 2001, 349; C. L. DE VRIES LENTSCH-KOSTENSE, Conclusie bij 

HR 8 februari 2013, NJ 2013, 238; C. L. DE VRIES LENTSCH-KOSTENSE, Conclusie bij HR 11 oktober 2013, NJ 2014, 127; A. 

F. MOLLEMA, "Uitleg van uiterste wilsbeschikkingen en aanverwante zaken" (noot onder Rb. Haarlem 19 maart 2008), WPNR 

2008, 821; G. VAN DER BURGHT, E. W. J. EBBEN en M. KREMER, Vaststellingswet. Boek 4: erfrecht, Deventer, Kluwer, 2002, 

277, 284. 
199 P. MOREAU, "Toutes les autres dispositions de mon testament demeurent d'application!" (noot onder Rb. Marche-en 

Famenne 12 november 2009), JLMB 2010, 1672. Frankrijk: R. LE GUIDEC, "Fasc. 10: Donations et testaments – institution 

d'héritier et legs – Catégories. Eléments constitutifs. Modalités" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 16. 
200 J. BAEL, "Art. 969 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., n° III C3; M. COENE, "Art. 895 BW" in Erfenissen, schenkingen en 

testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 22-23; P. 

MOREAU, "Toutes les autres dispositions de mon testament demeurent d'application!" (noot onder Rb. Marche-en Famenne 12 

november 2009), JLMB 2010, 1672; M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, "Testamenten", TPR 1999, 975; 

Nederland: W. G. HUIJGEN, W. M. KLEIJN, T. J. MELLEMA-KRANENBURG, Nieuw erfrecht: de consequenties voor de praktijk, 

Zeist, Kerckebosch, 1998, 99; S. PERRICK, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 

4. Erfrecht en schenking, Deventer, Kluwer, 2013, 168; F. W. J. M. SCHOLS, "Uitleg van uiterste wilsbeschikkingen" in M. J. 

A. VAN MOURIK, Nieuw erfrecht, Deventer, Kluwer, 2002, 180; G. VAN DER BURGHT, E. W. J. EBBEN en M. KREMER, 

Vaststellingswet. Boek 4: erfrecht, Deventer, Kluwer, 2002, 277, 284; J. M. VAN DUNNÉ, "De methode van uitleg bij 

testamenten, in het bijzonder in geval van oneigenlijke dwaling bij het testeren", WPNR 1969, 310; M. J. A. VAN MOURIK, 

Erfrecht, Deventer, Kluwer, 2008, 96. 
201 Cass. 15 maart 1968, Pas. 1968, I, 882, noot; RW 1967-68, 1945; T. Not. 1968, 133 ("Qu'en effet un testament ne peut être 

interprété en recourant à des éléments extrinsèques que s'il est obscur, équivoque ou contradictoire et ne permet dès lors pas, 

par lui-même, d'en déterminer la portée exacte."); Bergen 28 maart 1979, Pas. 1979, II, 74, noot; JT 1979, 526; Rev. not. b. 

1979, 375 ("Attendu qu'il n'y a matière à l'interprétation d'un testament que s'il est obscur, équivoque ou contradictoire."); 

Bergen 16 januari 1980, Pas. 1980, II, 40; Rec.gén.enr.not. 1982, 197, noot; Rev.not.b. 1980, 312 ("Attendu que pour établir 

la véritable intention du testateur il est permis de se fonder sur des témoinages ou des présomptions; que cependant ces 

procédés ne peuvent être utilisés que si le testament est obscur, ambigu ou contradictoire."); Rb. Brussel 3 april 1981, Rev. 

not. b. 1981, 448; Rec. gén. enr. not. 1981, 210 ("Attendu qu'il y a lieu à interprétation d'un testament dont une clause a un 

sens douteux, mais uniquement lorsque tel est le cas; que l'on n'interprète ce qui est objectivement obscur, ambigu ou 

contradictoire."); P. DELNOY, "Actualités de l'interprétation des testaments" in W. PINTENS (ed.), Liber Amicorum R. Dillemans, 

1, Familierecht en familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Story-Scientia, 1997, 96; T. DE VOGELAERE, Testamenten anno 2013. 

Balanceren op de grenzen van de wilsautonomie, Gent, Larcier, 2013, 62; N. LABEEUW, "Het primeren van de akte boven de 

(beweerde) werkelijke wil bij de interpretatie van testamenten" (noot onder Brussel 9 maart 1999), AJT 2000-01, 225. 

Frankrijk: Cass. fr. civ. 28 december 1818, S. 1818, I, 566 ("La loi n'admet la preuve testimoniale, ni pour créer des 
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aan vormvoorwaarden moet voldoen, dichtte men het geschrift traditioneel een doorslaggevend 

belang toe. Dit wil zeggen dat men bij de uitlegging van een testament steeds in eerste instantie 

de bewoordingen moest onderzoeken. Enkel wanneer deze geen uitkomst boden, kon men dan 

op zoek gaan naar de werkelijke wil van de testator. Dit betekent dus dat bij de interpretatie van 

testamenten de regel interpretatio cessat in claris traditioneel van toepassing was.202 De regel 

was in Nederland voor testamenten zelfs tot 2002 in de wet ingeschreven. Artikel 4:932 oud 

Nederlands BW stelde immers: "Indien de bewoordingen eener uiterste wilsbeschikking 

duidelijk zijn, mag men daarvan door uitlegging niet afwijken."203 

J. D. was huurder van een onroerend goed dat eigendom was van mevrouw P. Mevrouw P. 

duidde in een authentiek testament van 4 december 1985 de vader van mevrouw C.D., of bij 

gebreke mevrouw C.D. zelf, aan als algemeen legataris. In de jaren die volgden, voegde 

mevrouw P. nog een heel aantal codicillen toe aan het testament. In een codicil van 14 augustus 

                                                 
dispositions qui ne sont pas écrites dans le testament, ni pour expliquer celles qui sont rédigées dans les formes prescrites, ni, 

en un mot, pour rechercher la volonté du testateur."). Nederland: P. W. VAN DER PLOEG, "Uitlegging van uiterste 

wilsbeschikkingen", WPNR 1965, 206; J. M. VAN DUNNÉ, "De methode van uitleg bij testamenten, in het bijzonder in geval 

van oneigenlijke dwaling bij het testeren", WPNR 1969, 311. Engeland: Higgins v Dawson [1902] AC 1 ("The will itself must 

be construed, that is to say, the primary and proper meaning of the words used by the testator must be ascertained without 

reference to any extrinsic facts. It this meaning is clear, surrounding circumstances cannot be looked at to throw a doubt on 

it."). 
202 Cass. 15 maart 1968, Pas. 1968, I, 882, noot; RW 1967-68, 1945; T. Not. 1968, 133 ("Qu'en effet un testament ne peut être 

interprété en recourant à des éléments extrinsèques que s'il est obscur, équivoque ou contradictoire et ne permet dès lors pas, 

par lui-même, d'en déterminer la portée exacte."); Bergen 28 maart 1979, Pas. 1979, II, 74, noot; JT 1979, 526; Rev. not. b. 

1979, 375 ("Attendu qu'il n'y a matière à l'interprétation d'un testament que s'il est obscur, équivoque ou contradictoire."); 

Bergen 16 januari 1980, Pas. 1980, II, 40; Rec.gén.enr.not. 1982, 197, noot; Rev.not.b. 1980, 312. ("Attendu que pour établir 

la véritable intention du testateur il est permis de se fonder sur des témoinages ou des présomptions; que cependant ces 

procédés ne peuvent être utilisés que si le testament est obscur, ambigu ou contradictoire."); Brussel 9 maart 1999, AJT 2000-

01, 223, noot N. LABEEUW; Rev.not.b. 2000, 420, noot D.S. ("Qu'en ce qu'elle indique notamment dans sa requête: 'que 

contrairement à ce que soutient le premier juge, en présence d'un texte clair révoquant toutes les dispositions antérieures, il 

n'y a pas lieu de rechercher les raisons de revirements successifs, ni de s'interroger sur les intentions de la défunte à l'égard 

de l'intimé', C.D. critique en effet, sans confusion possible, le jugement du 24 février 1995."); Kh. Brussel 18 april 1936, Jur. 

Comm. Brux. 1937, 67 ("Quand les termes sont clairs, l'intention par cela même est certaine."); Rb. Brussel 3 april 1981, Rev. 

not. b. 1981, 448; Rec. gén. enr. not. 1981, 210 ("Attendu qu'il y a lieu à interprétation d'un testament dont une clause a un 

sens douteux, mais uniquement lorsque tel est le cas; que l'on n'interprète ce qui est objectivement obscur, ambigu ou 

contradictoire."); V. ALLAERTS, "De interpretatie van een testament: een concrete casus" in Actuele knelpunten familiaal 

vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 215; J. BAEL, "Art. 969 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., n° III C3; M. COENE, "Art. 

895 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 

Mechelen, Kluwer, losbl., 23; P. DELNOY, "Actualités de l'interprétation des testaments" in W. PINTENS (ed.), Liber Amicorum 

R. Dillemans, 1, Familierecht en familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Story-Scientia, 1997, 96; T. DE VOGELAERE, 

Testamenten anno 2013. Balanceren op de grenzen van de wilsautonomie, Gent, Larcier, 2013, 61-62; N. LABEEUW, "Het 

primeren van de akte boven de (beweerde) werkelijke wil bij de interpretatie van testamenten" (noot onder Brussel 9 maart 

1999), AJT 2000-01, 225; W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH en K. VANWINCKELEN, Inleiding tot het familiaal 

vermogensrecht, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2002, 683; M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, 

"Testamenten", TPR 1999, 975; A. VAN DEN BOSSCHE, "De uitlegging van een testament", TEP 2011, 305, 307. Engeland: W. 

WARD, A Treatise on Legacies: Or Bequests of Personal Property, Londen, Henry Butterworth, 1826, 196. 
203 Zie bijvoorbeeld Nederland: HR 9 april 1965, NJ 1966, 178 ("Art. 932 luidt algemeen en wraakt zonder uitzondering een 

beroep op een van de duidelijke bewoordingen van het testament afwijkende bedoeling des erflaters, onverschillig op welk punt 

de duidelijke bewoordingen beweerd worden af te wijken van de werkelijke bedoeling en wat als oorzaak van de afwijking 

wordt gesteld."); HR 16 december 1977, NJ 1978, 616, noot W. M. K. ("Dat, nu het Hof had geoordeeld, dat de bewoordingen 

van het testament duidelijk waren en ook duidelijke zin hadden, met niet in het testament tot uitdrukking gekomen bedoelingen, 

die ten tijde van het maken van het testament mochten hebben bestaan, geen rekening kon worden gehouden."); HR 31 januari 

1997, NJ 1998, 327 ("Anders dan het middel veronderstelt, heeft het Hof aldus niet miskend dat de rechter volgens de art. 

4:932 en 4:933 BW eerst indien de bewoordingen van een testament onduidelijk zijn, de bedoeling van de erflater mag en moet 

opsporen: in 's Hofs overwegingen ligt immers besloten het oordeel dat de bewoordingen van het onderhavige testament voor 

meer dan één uitleg vatbaar zijn."). 
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1987, gaf ze aan J. D. het recht om na haar overlijden een koopoptie te lichten op het huis dat 

hij huurde. Op 30 maart 1990 kende Mevrouw P. in een laatste codicil enkele bijzonder legaten 

toe en stelde ze: "Pour le surplus, je confirme tous les termes de mon testament authentique du 

quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt cinq, mais je révoque tous les codicilles postérieurs 

à mon testament authentique et antérieur au présent codicille du trente mars mil neuf cent 

nonante." Toen mevrouw P. overleed, wilde J. D. zijn optierecht lichten. Mevrouw C. D. 

weigerde dit, omdat het codicil waarin deze optie was neergelegd door een later codicil was 

herroepen. J. D. wierp op dat dit niet de bedoeling was geweest van de erflater. In eerste aanleg 

oordeelde de rechter in het voordeel van J. D. C. D. wendde zich tot de beroepsrechter en 

stelde: "que contrairement à ce que soutient le premier juge, en présence d'un texte clair 

révoquant toutes les dispositions antérieures, il n'y a pas lieu de rechercher les raisons de 

revirements successifs, ni de s'interroger sur les intentions de la défunte à l'égard de l'intimé". 

De beroepsrechter ging mee in deze redenering.204 

§2. Rechtvaardiging van interpretatio cessat in claris 

 INTERPRETATIO CESSAT IN CLARIS IS LOGISCHE REGEL – Verschillende redenen werden 

aangehaald om interpretatie te beperken tot onduidelijke rechtshandelingen.205 Een eerste was 

gegrond in de logica. Intuïtief lijkt het denkbeeld dat een rechtshandeling enkel uitlegging 

behoeft wanneer zij onduidelijk, duister of dubbelzinnig is, immers waterdicht.206 In een heel 

aantal vonnissen en arresten beperken de feitenrechters zich tot de vaststelling dat de tekst 

duidelijk en ondubbelzinnig is, zodat er bijgevolge geen reden voor interpretatie is.207 

NV X, een verzekeringsmaatschappij, was tussengekomen in de kosten resulterend uit een 

verkeersongeval veroorzaakt door meneer Merlevede. Samen met een vriend was deze rond 

drie uur 's ochtends bij een feest vertrokken. Ze reden over smalle wegen en het was nogal 

mistig. De vriend probeerde enkele keren meneer Merlevede voorbij te steken, maar deze 

versnelde telkens. Op een bepaald moment was er een bocht in de weg, die niet goed zichtbaar 

was vanwege de mist. De vriend trachtte een inhaalmaneuver uit te voeren, Merlevede 

versnelde, en beide auto's vlogen uit de bocht. De verzekeraar kwam tussen, maar vorderde 

regres vanwege Merlevede op basis van artikel 25-7 van het verzekeringscontract, dat stelde: 

"La Compagnie peut notamment exercer les droits que lui reconnait l'article 24 si le sinistre 

survient pendant la participation à une course ou à un concours de vitesse, de régularité ou 

d'adresse non autorisés." Meneer Merlevede vond dat het nogal onduidelijk was wat nu juist 

een snelheidswedstrijd was en oordeelde dat er hier in elk geval geen sprake van was. De 

                                                 
204 Brussel 9 maart 1999, AJT 2000-01, 223, noot N. LABEEUW; Rev.not.b. 2000, 420, noot D.S. 
205 Vooral DE PAGE, die zeer sterk overtuigd was van het nut van deze regel en vond dat deze "énergiquement défendue" moest 

worden, hield zich ermee bezig de regel te rechtvaardigen. Zie H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, II, Brussel, 

Bruylant, 1964, 557. 
206 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, II, Brussel, Bruylant, 1964, 557. Nederland: A. S. HARTKAMP en C. H. 

SIEBURGH, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht; 6. Verbintenissenrecht. 3: 

Algemeen overeenkomstenrecht, Deventer, Kluwer, 2014, n° 370. 
207 Bijvoorbeeld Brussel 9 juni 1964, De Verz. 1966, 443 ("Overwegende dat de bewoordingen van het verzekeringscontract 

klaar en duidelijk zijnde, voor geen interpretatie vatbaar zijn."); Brussel 28 oktober 1968, De Verz. 1969, 407 ("Attendu que 

la clause de l'article 10 du contra test claire et précise, qu'elle ne permet aucune contestation ou interprétation quant à son 

sens et sa portée."); Luik 3 april 1968, RGAR 1969, n° 8.230 ("Que ce texte est clair et exempt d'équivoque, qu'il ne peut être 

susceptible d'interprétation."); Kh. Brussel 23 oktober 1963, RW 1965-66, 688; De Verz. 1966, 443 ("Overwegende dat de 

bewoordingen van het verzekeringscontract klaar en duidelijk zijnde, voor geen interpretatie vatbaar zijn."). 
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rechter oordeelde in het voordeel van de verzekeraar, omdat de voorliggende clausule 

zonneklaar was, zodat er logischerwijs geen uitlegging mogelijk kon zijn.208 

 INTERPRETATIO CESSAT IN CLARIS VINDT RECHTVAARDIGING IN FEIT DAT DUIDELIJKE 

TERMEN DUIDEN OP DUIDELIJKE WIL – Daarnaast beargumenteerde men dat de wil van de 

partijen, die doorslaggevend was bij de interpretatie, steeds uitgedrukt werd door de 

bewoordingen die de partijen daartoe aanwendden. Wanneer die woorden duidelijk waren, was 

dus ook de intentie onmiskenbaar.209 Zou men in een dergelijk geval op zoek gegaan zijn naar 

de bedoeling, dan zou men een wil, op min of meer arbitraire wijze achterhaald door de 

interpretator, in de plaats hebben gesteld van een bedoeling die zonneklaar uiteengezet was 

door de partijen zelf.210 Op die manier zou men een onzekere intentie voorrang geven boven 

een zekere wil en zou men de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen miskennen. 

De heer Mahin was machinist bij de NMBS. Toen hij tussen de sporen doorliep op weg naar 

zijn locomotief, viel hij in een put, wat een breuk aan zijn sleutelbeen tot gevolg had. Hij was 

gedurende 27 dagen volledig werkonbekwaam en werd permanent 5 procent invalide 

verklaard. De put was gegraven door NV Electrification du Rail, die elektricteitswerken aan 

het uitvoeren was. De NMBS vorderde het betaalde salaris en enkele diverse kosten terug van 

de NV, maar deze wilde niet tussenkomen, omdat hij geen fout had gemaakt. Het bestek bevatte 

de volgende bepaling: "L'entrepreneur assume seul, à l'entière décharge de la société, la 

responsabilité de tout accident ou dégât quelconcque survenant à l'occasion de son 

entreprise… à la personne et aux biens des agents de la société et des tiers." De rechter 

oordeelde dat deze clausule duidelijk was en geen interpretatie noodzaakte: "Attendu que pour 

exorbitantes qu'apparaissent les conséquences du texte querellé, encore découlent-elles 

nécessairement de la seule volonté clairement exprimée par les parties. Que, si nul ne peut 

ajouter au conventions, par contre n'est-il pas davantage permis d'en restreindre la portée, 

lorsque le texte contenant l'accord des volontés est d'un sens indiscutable, prohibant ipso facto 

tout procedé d'interprétation."211 

 INTERPRETATIO CESSAT IN CLARIS VOORKOMT FOUTIEVE UITLEGGING, OMDAT MEN DE 

NORMALE BETEKENIS BOVEN VERMOEDENS STELT – Het oordeel dat enkel onduidelijkheid 

aanleiding gaf tot interpretatie, voorkwam bovendien foutieve interpretaties door de rechter.212 

Het achterhalen van de werkelijke wil van de partijen was immers een moeilijk proces, waarbij 

volledige zekerheid zeker niet in alle gevallen kon verkregen worden. De normale betekenis 

                                                 
208 Luik 3 april 1968, RGAR 1969, n° 8.230. 
209 Luik 26 juni 1961, Pas. 1962, II, 98 ("Que, si nul ne peut ajouter au conventions, par contre n'est-il pas davantage permis 

d'en restreindre la portée, lorsque le texte contenant l'accord des volontés est d'un sens indiscutable, prohibant ipso facto tout 

procedé d'interprétation."); Brussel 31 oktober 1961, De Verz. 1962, 689 ("L'intention des parties dans la clause particulière 

n° 9 est claire et ne requiert aucune interprétation. Attendu qu"une convention claire n'est pas susceptible d'interprétation. 

Que cette clause n° 9 exprime la volonté des parties."); Kh. Brussel 18 april 1936, JCB 1937, 67 ("Quand les termes sont clairs, 

l'intention, par cela même, est certaine."); Kh. Brussel 29 juni 1960, De Verz. 1962, 685 ("Que l'intention des parties dans la 

clause particulière n° 9 est claire et n'exige aucune interprétation."); F. LAURENT, Principes de droit civil, XVI, Brussel, 

Bruylant-Christophe, 1878, 580. 
210 F. LAURENT, Principes de droit civil, XVI, Brussel, Bruylant-Christophe, 1878, 580. Frankrijk: C. DEMOLOMBE, Traité des 

contrats ou des obligations conventionelles en général, II, Parijs, Durand, 1876, 5. 
211 Luik 26 juni 1961, Pas. 1962, II, 98. 
212 Brussel 26 juni 1968, Pas. 1968, II, 275 ("…en waaromtrent het steeds gevaarlijk is gissingen te maken.); H. DE PAGE, 

Traité élémentaire de droit civil belge, II, Brussel, Bruylant, 1964, 557. 
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van de bewoordingen van een rechtshandeling was dan een beter criterium om tot een juiste 

uitlegging te komen dan vermoedens over de intentie van de partijen.  

Bij testament stelde meneer G. Bogaerts de heer S. Bogaerts aan als algemeen legataris, onder 

last aan J. P. en B. Bogaerts, ieder voor de onverdeelde helft, de blote eigendom van zijn twee 

huizen uit te keren, terwijl het vruchtgebruik van die huizen toekwam aan A. Bogaerts. Enkele 

maanden later stelde G. Bogaerts een bijvoegsel op bij zijn testament, waarin hij A. Bogaerts 

vervallen verklaarde van het vruchtgebruik en hij hem ieder recht op erfenis ontnam. Enkele 

weken erna overleed G. Bogaerts. Tussen zijn erfgenamen ontstond onenigheid over het 

vruchtgebruik van de woningen. J. P. en B. vonden dat de tweede wilsuitdrukking een 

herroeping was van het legaat van vruchtgebruik en dat deze herroeping ten bate moest komen 

van de blote eigenaars. S. Bogaerts meende dat hij de last van het vruchtgebruik droeg en dat 

de herroeping ervan dus hem ten goede moest komen. De rechter oordeelde als volgt: 

"overwegende dat de bewoordingen zowel van het openbaar testament van 22 november 1965 

als deze van het eigenhandig herroepend codicil van 20 februari 1966 aan duidelijkheid niets 

te wensen overlaten; dat er dus geen aanleiding bestaat tot het opsporen van gevoelens of 

bijbedoelingen die deze beschikkingen zouden geïnspireerd hebben..." De rechter voegde ook 

de reden toe waarom uitlegging hier niet aan de orde zou mogen komen: "… en waaromtrent 

het steeds gevaarlijk is gissingen te maken." Hij onderzocht de redenering van de rechtbank in 

eerste aanleg en besloot dat deze de wil niet op overtuigende wijze achterhaald had.213 

 INTERPRETATIO CESSAT IN CLARIS BESCHERMT BEWIJSREGELS – Daarnaast argumenteerde 

DE PAGE dat deze visie de bewijsregels beschermde.214 De verhouding tussen de 

interpretatiebepalingen en de bewijsbepalingen uit het BW vormde van oudsher een grote bron 

van onenigheid in rechtspraak en rechtsleer (nrs. 299 en volgende). Artikel 1319 BW geeft weer 

dat een authentieke akte tussen de contracterende partijen een volledig bewijs oplevert van de 

overeenkomst die erin is vervat. Artikel 1322 BW stelt dat een onderhandse akte die erkend is 

door degenen tegen wie men zich daarop beroept, of die wettelijk voor erkend wordt gehouden, 

dezelfde bewijskracht heeft als een authentieke akte. Artikel 1341 BW bepaalt dan weer dat het 

bewijs door getuigen niet wordt toegelaten tegen en boven de inhoud van de akten. Hoe kon 

men dergelijke regels verzoenen met artikel 1156 BW? Een oplossing werd aangedragen door 

het maxime interpretatio cessat in claris. Als uitlegging enkel mogelijk was bij onduidelijkheid 

en deze onduidelijkheid werd gemeten aan de hand van de normale betekenis van de gebruikte 

termen, dan respecteerde men de bewijswaarde en de bewijskracht van de akte en liet men in 

geen geval enig bewijs toe tegen en boven die bewoordingen.  

Een huurcontract van een onroerend goed bevatte een absoluut verbod voor de huurder om het 

het gehuurde goed op eender welke wijze te wijzigen zonder de toestemming van de 

verhuurder: "l'interdiction de changements, distributions nouvelles et constructions sans 

autorisation préalable a eu en vue notamment des actes de nature à compromettre la solidité 

de l'immeuble." In weerwil hiervan had de huurder dit toch gedaan. De feitenrechter oordeelde 

                                                 
213 Brussel 26 juni 1968, Pas. 1968, II, 275. 
214 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, II, Brussel, Bruylant, 1964, 557. Nochtans: Cass. 21 maart 1969, Arr. 

Cass. 1969, 683; Pas. 1969, I, 649 ("Dat de gebruikte bewoordingen de rechter niet binden wanneer hij vaststelt dat de partijen 

zich op onbehendige wijze hebben uitgedrukt en aan de door hen gebruikte woorden een andere zin hebben gegeven dan de 

normale betekenis. […] Overwegende dat voormelde door het vonnis gedane interpretatie van het huurcontract niet 

onverenigbaar is met de bewoordingen van de akte."). 
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dat het de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen was een onderscheid te maken tussen 

werken waarvoor wel toestemming was vereist en werken waarvoor deze toestemming niet 

nodig was. Het Hof van Cassatie verbrak deze beslissing, omdat de termen duidelijk en precies 

waren en de feitenrechter de bewijsregels geschonden had: "Attendu que l'interprétation 

restrictive donnée à l'article 6 par l'arrêt et sur laquelle il base son dispositif est inconciliable 

avec les termes précis et généraux dans lesquels les parties contractantes ont exprimé leur 

volonté; […]; qu'il méconnaît ainsi la loi du contrat et la foi due à l'acte de bail, et viole les 

articles 1134, 1319 et 1322 du Code civil."215 

 INTERPRETATIO CESSAT IN CLARIS VERZEKERT CONTRACTUELE ZEKERHEID – Als laatste 

verzekerde deze regel ook het respect voor de contractuele zekerheid en voorspelbaarheid.216 

Het oordeel dat op het eerste zicht heldere termen geen ruimte laten voor uitlegging, 

impliceerde dat er zich minder interpretatiegeschillen konden voordoen dan wanneer men altijd 

rekening hield met de intentie. Partijen konden zich dan moeilijk onttrekken aan hun 

verplichtingen door te argumenteren dat ze bij de sluiting van de rechtshandeling een andere 

bedoeling hadden gehad dan wat uit een letterlijke betekenis van de woorden bleek. Bovendien 

was de uitkomst van geschillen voorspelbaarder wanneer men steeds de normale betekenis van 

woorden in aanmerking nam. 

Lenaerts verkocht aan Delvaux een onroerend goed voor 600 000 BEF. De partijen kwamen 

een betaling in schijven overeen. De eerste schijf van 200 000 BEF moest betaald worden op 

15 mei 1960, het laatste deel, nl. 50.000 BEF, moest betaald worden op 30 mei 1963. Bij de 

laatste betaling, vroeg Lenaerts aan Delvaux om hem de 200 000 BEF van de eerste schijf te 

storten. Hij stelde dat hij deze nog niet ontvangen had. Delvaux wees echter op de 

koopovereenkomst, waarin over de eerste betaling stond: "200 000 francs le 15 mai 1960 'dont 

quittance par la présente.'" Hij stelde dat er kwijting was verleend voor de betaling. De rechter 

oordeelde: "Que ces mots sont clairs et précis. Qu'ils ne sont pas susceptibles d'interprétation. 

Qu'on n' interprète ce qui est ambigu et qu'il emporte de respecter un texte clair, par lui-même. 

Qu'agir autrement reviendrait à nuire au respect si nécessaire dans notre droit de la sécurité 

contractuelle." Er was dus kwijting gegeven, zodat Lenaerts geen aanspraak meer kon maken 

op de som.217 

§3. Kritiek op interpretatio cessat in claris 

 NIET ENKEL ONDUIDELIJKE OVEREENKOMSTEN OMWILLE VAN ARTIKEL 1156 BW/CC – Toch 

oordeelden AUBRY en RAU al in 1871 dat het geen steek hield vol te houden dat enkel 

rechtshandelingen die onduidelijk waren wanneer men de termen in de normale zin opvatte, 

open stonden voor uitlegging.218 In een dergelijk geval kon er nog steeds onduidelijkheid 

                                                 
215 Cass. 6 maart 1924, Pas. 1924, I, 234. 
216 Luik 30 maart 1966, JL 1966-67, 58 ("Qu'on n' interprète ce qui est ambigu et qu'il emporte de respecter un texte clair, par 

lui-même. Qu'agir autrement reviendrait à nuire au respect si nécessaire dans notre droit de la sécurité contractuelle."); H. 

DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, II, Brussel, Bruylant, 1964, 557. Engeland: BP Exploration Operating Co 

Ltd v Kvaerner Oilfield Products Ltd and another [2004] All ER (D) 87; [2004] EWHC 999 ("The whole basis of contractual 

certainty is the words actually used in their ordinary meaning."). 
217 Luik 30 maart 1966, JL 1966-67, 58. 
218 Frankrijk: C. M. B. A. AUBRY en C. F. RAU, Cours de droit civil français: d'après la méthode de Zachariae, IV, Parijs, 

Cosse, Marchal et Cie, 1871, 328. Zie ook J. LOPEZ SANTA MARIA, Les systèmes d'interprétation des contrats, proefschrift 

Parijs, 1968, 23-24. 
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ontstaan, namelijk wanneer er een tegenstelling bestond tussen de op het eerste zicht duidelijke 

betekenis van de bewoordingen en de werkelijke wil van de partijen, zoals die bleek op basis 

van externe omstandigheden. Oordelen dat een contract dat, in zijn grammaticale betekenis, 

helder was, niet meer voor interpretatie vatbaar was, ging dus lijnrecht in tegen de letter van 

artikel 1156 CC.  

 OPLOSSING DUIDELIJKHEID NIET ENKEL VAST TE STELLEN AAN DE HAND VAN DE NORMALE 

BETEKENIS, MAAR OOK AAN DE HAND VAN ONEIGENLIJKE BETEKENIS MOET AFGEWEZEN 

WORDEN – Ook DABIN, DE CALLATAŸ en HANNEQUART uitten hun scepticisme ten opzichte 

van de regel cum in verbis.219 Dabin vond dat men niet tot duidelijkheid kon besluiten op basis 

van de normale betekenis van de woorden: "si, nonobstant le caractère clair et précis (au sens 

usuel) des termes employés, ceux-ci ne coïncident pas avec la pensée réelle, il y aura lieu de 

dénaturer, de déformer les termes, bref de les entendre dans un sens autre que le sens usuel, 

pour éviter précisément, de dénaturer, de déformer la volonté des parties, c'est-à-dire le contrat 

lui-même".220 Elke wilsuiting, ook al leek die duidelijk, was volgens hem vatbaar voor 

interpretatie. Er kan zich immers steeds een dicrepantie voordoen tussen verklaring en 

werkelijke intentie. DE CALLATAŸ en HANNEQUART analyseerden een groot aantal arresten van 

het Hof van Cassatie en besloten dat het Hof over het algemeen de uitlegging van 

rechtshandelingen die op het eerste zicht precies waren niet verbood, op voorwaarde dat de 

rechter zijn uitspraak zeer grondig motiveerde.221 Er bestond een praktische oorzaak voor deze 

visie: het was onmogelijk een pertinent criterium te vinden om uit te maken wat helder was en 

wat niet.222 Bovendien kon de draagwijdte van prima facie duidelijke woorden verschillen 

naargelang het tijdstip en de plaats waarop ze aangewend werden.223 Betekende dit dan dat de 

rechter zich bij de interpretatie niet alleen mocht laten leiden door de normale betekenis van de 

gebruikte bewoordingen, maar ook door de afgeleide, oneigenlijke betekenissen, en dat daar de 

grens lag van zijn interpretatievrijheid?224 Op die manier had men nog steeds kunnen 

argumenteren dat het een clausule betrof die op zich duidelijk was, omdat de afgeleide betekenis 

nog steeds kon gevonden worden in de woorden van de rechtshandeling zelf. Een dergelijke, 

intermediaire visie, was echter niet vol te houden.225 Nog steeds bleef men in dat geval immers 

                                                 
219 J. DABIN, noot onder Cass. 30 januari 1947, RCJB 1947, 219; E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, 

Brussel, Bruylant, 1947, 9-12; Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, 

Brussel, Larcier, 1958, 103-104. 
220 J. DABIN, noot onder Cass. 30 januari 1947, RCJB 1947, 219. Zie ook A. GESCHÉ, noot onder Cass. 8 december 1930, Pas. 

1931, I, 6. 
221 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 95 en de daar aangehaalde 

rechtspraak; Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 

1958, 103-104 en de daar aangehaalde rechtspraak. Zie ook P. LECLERCQ, Conclusie bij Cass. 17 november 1932, Pas. 1933, 

I, 11. 
222 Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 104. 
223 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 9; Y. HANNEQUART, "Interprétation 

des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 105. 
224 Luik 5 juli 1860, Pas. 1861, II, 290 ("On ne doit s'écarter de la signification propre des termes d'un contrat que lorsqu'il 

est manifeste que les parties ont eu l'intention de les employer dans un sens impropre."); Rb. Luik 20 juli 1901, JT 1901, 1092 

("On ne doit s'écarter de la signification propre des termes d'un contrat que quand il est évident que les contractants les ont 

employés dans un sens impropre."). 
225 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 10. 
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te krampachtig vasthouden aan de bewoordingen van de rechtshandeling, wat niet te rijmen viel 

met artikel 1156 BW.226  

In een overeenkomst namen de partijen op dat A voor B een onroerend goed voorzag "à stuit 

local et mobil." De akte was opgesteld volgens de oude Luikse coutumen. De rechter oordeelde 

dat hiermee rekening moest worden gehouden, zodat "stuit" gelijk was aan "bail". De rechter 

stelde: "Pour interpréter un contrat, il faut rechercher quelle a été le commune intention des 

parties et, cette intention étant manifeste, ne pas s'attacher au sens littéral des termes que 

quand il est évident les contractants les ont employés dans un sens impropre."227 

 MOGELIJKE OPLOSSING: INTERPRETATIO CESSAT IN CLARIS SCHRAPPEN – Om de spanning 

tussen artikel 1156 BW en de maxime interpretatio cesssat in claris op te lossen, leek de 

schrapping van de niet-geschreven regel dat enkel onduidelijke contracten interpretatie 

behoefden wel een valabele oplossing.228 

 MOGELIJKE OPLOSSING: ANDERE FORMULERING VAN ARTIKEL 1156 BW/CC – Een andere 

mogelijkheid werd echter ook aangedragen in de rechtsleer, namelijk de aanpassing van de 

formulering van artikel 1156 BW/CC.229 De regel leek immers te impliceren dat men altijd de 

wil van de partijen voorrang moest geven op de letter van de rechtshandeling, ook als de 

bewoordingen, in hun normale betekenis beschouwd, duidelijk waren. Een betere formulering 

van de bepaling was die van DOMAT, die weergaf dat de intentie enkel voorrang moest krijgen 

wanneer deze manifest duidelijk was ("d'ailleurs évidente").230 In zijn Avant-projet de révision 

du Code civil riep LAURENT dan ook op artikel 1156 BW/CC te vervangen door de volgende 

bepaling: "Si les termes d'une convention sont clairs et ne laissent aucun doute sur l'intention 

des parties, il faut s'en tenir au sens littéral des clauses. Lorsque les termes paraissent 

contraires à l'intention, d'ailleurs évidente, des contractants, il faut suivre cette intention." 

Hieraan werd in België echter geen gevolg gegeven; de formulering van artikel 1156 BW is 

nog volledig dezelfde als in 1804. In Frankrijk kende artikel 1156 CC dezelfde formulering als 

in België. Deze is echter licht gewijzigd door de Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 

portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations die in 

werking treedt op 1 oktober 2016. In het nieuwe contractenrecht verwijst de 

                                                 
226 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 10-11. 
227 Rb. Luik 20 juli 1901, JT 1902, 1092. 
228 J. DABIN, noot onder Cass. 30 januari 1947, RCJB 1947, 219; E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, 

Brussel, Bruylant, 1947, 12; Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, 

Brussel, Larcier, 1958, 104. Frankrijk: C. M. B. A. AUBRY en C. F. RAU, Cours de droit civil français: d'après la méthode de 

Zachariae, IV, Parijs, Cosse, Marchal et Cie, 1871, 328. Zie ook J. LOPEZ SANTA MARIA, Les systèmes d'interprétation des 

contrats, proefschrift Parijs, 1968, 24. 
229 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 96-67; F. LAURENT, Principes de 

droit civil, XVI, Brussel, Bruylant-Christophe, 1878, 580. Frankrijk: C. DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations 

conventionelles en général, II, Parijs, Durand, 1876, 6. 
230 Zie ook Frankrijk: C. DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations conventionelles en général, II, Parijs, Durand, 

1876, 6. 



 

 

70 

 

basisinterpretatiebepaling (artikel 1188 CC) nog steeds niet naar de regel interpretatio cessat 

in claris.231 Wel is deze regel nu expliciet ingevoegd, namelijk in artikel 1192 CC.232  

C. HUIDIGE SITUATIE 

§1. Inleiding 

 PRINCIPE INTERPRETATIO CESSAT IN CLARIS BLIJFT BESTAAN IN FRANKRIJK EN ENGELAND, 

MAAR MATE VAN GESTRENGHEID LOOPT UITEEN – De huidige visie op interpretatio cessat in 

claris is niet even onwankelbaar als die ooit geweest is. In de onderzochte jurisdicties schetst 

zich een tweeledig beeld. Aan de ene kant neemt men in Frankrijk en Engeland deze regel nog 

steeds als waarheid aan. De mate van gestrengheid waarmee men de regel toepast, verschilt 

echter. In Frankrijk houdt een strenge invulling van interpretatio cessat in claris tot op de dag 

van vandaag stevig stand (nrs. 99 en volgende). Vanaf de inwerkingtreding van de Ordonnance 

n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de 

la preuve des obligations op 1 oktober 2016 maakt deze regel zelfs expliciet deel uit van het 

Frans Burgerlijk Wetboek (artikel 1192 CC). De Engelse plain meaning rule, die voorrang gaf 

aan de verba bij de toepassing van de interpretatieregels, bestaat nog steeds, maar is vandaag 

de dag sterk uitgehold (nrs. 103 en volgende).  

 PRINCIPE INTERPRETATIO CESSAT IN CLARIS AFGEWEZEN IN NEDERLAND EN BELGIË – Aan 

de andere kant neemt men in België en Nederland aan dat interpretatio cessat in claris een 

achterhaalde regel is. De oude artikelen 1378 Nederlands BW en artikel 4:932 oud Nederlands 

BW zijn vandaag de dag afgeschaft. De formulering van interpretatieregels wordt in Nederland 

overgelaten aan rechtspraak en rechtsleer. Een heel aantal uitleggingsregels bleven na deze 

schrapping gewoon bestaan. Dit gold echter niet voor de regel dat enkel onduidelijkheid 

aanleiding geeft tot interpretatie: deze regel geldt niet meer in Nederland. Dit hoeft in geen 

geval verwondering te wekken. De bepalingen werden immers geleidelijk uitgehold, ook toen 

ze wel nog deel uitmaakten van de wetgeving. Ook in België bleek er uiteindelijk oor voor de 

kritiek op interpretatio cessat in claris. Men is het erover eens is dat duidelijkheid een subjectief 

en illusoir begrip is (nrs. 105 en volgende). 

§2. Principe: interpretatio cessat in claris 

A. Strenge toepassing 

 DOCTRINE VAN CLAUSES CLAIRES ET PRÉCISES IN FRANKRIJK – In Frankrijk bestaat de 

doctrine van de "clauses claires et précises": klare en preciese bedingen zijn niet vatbaar voor 

                                                 
231 Frankrijk: Het nieuwe artikel 1188 CC luidt: "Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en 

s'arrêtant au sens littéral de ses termes." 
232 Frankrijk: Het nieuwe artikel 1192 CC luidt: "On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de 

dénaturation." 
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uitlegging.233 Vanaf de inwerkingtreding van de Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 

portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations op 1 

oktober 2016 is deze regel expliciet opgenomen in artikel 1192 CC.234 Wanneer een clausule 

"claire et précise" is, namelijk wanneer deze slechts één betekenis kan hebben en er geen sprake 

is van dubbelzinnigheid, dan mag de rechter deze, onder het mom van het zoeken naar de 

gemeenschappelijke bedoeling van de partijen, geen andere betekenis toeschrijven. Er bestaat 

immers een vermoeden dat zo'n beding intenties van de partijen correct en volledig uitdrukt.235 

Wijkt de feitenrechter toch af van de duidelijke betekenis van een beding, dan schendt hij de 

bindende kracht van de overeenkomst (artikel 1134 CC, vanaf 1 oktober 2016 artikel 1103 CC) 

en gaat hij in tegen het principe van de rechtszekerheid.236 Wanneer het nieuwe artikel 1192 

CC in werking treedt, schendt de rechter die een duidelijk beding interpreteert niet enkel het 

nieuwe artikel 1103 CC, maar ook artikel 1192 CC, dat immers stelt dat "On ne peut interpréter 

les clauses claires et précises à peine de dénaturation." Zelfs wanneer de duidelijke betekenis 

onrechtvaardig lijkt, moet de rechter zich hier toch aan houden.237 Het gaat hier immers niet om 

een vrijblijvende richtlijn, maar om een verplichting voor de feitenrechter.238 

                                                 
233 Frankrijk: Cass. fr. (civ) 15 april 1872, opgenomen in H. CAPITANT, F. TERRÉ en Y. LEQUETTE, Les Grands Arrêts de la 

jurisprudence civile, II, Parijs, Dalloz, 2008, 156, n° 161; A. BENABENT, Droit des obligations, Parijs, Montchrestien, 2012, 

216; J. BORE, "Un centenaire: le contrôle par la Cour de cassation de la dénaturation des actes", RTD civ 1972, 249; C. W. 

CANARIS en H. C. GRIGOLEIT, "Interpretation of Contracts" in A. HARTKAMP ea (eds.), Towards a European Civil Code, 

Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2004, 458; J. CARBONNIER, Droit Civil Tome 4. Les obligations in Thémis droit privé, Parijs, 

Presses Universitaires de France, 2000, 280; G. CHANTEPIE, "L'exigence de clarté dans la rédaction du contrat", RDC 2012, 

989; A. DE BOECK en M. VAN HOECKE, "The Interpretation of Standard Clauses in European Contract Law" in H. COLLINS 

(ed.), Standard Contract Terms in Europe, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2008, 218; C. DRAND, "Le caractère législatif de 

l'adage Interpretatio cessat in claris en droit français des contrats", Scientia Juris 2013, 4; M. FABRE-MAGNAN, Droit des 

obliations. 1. Contrat et engagement unilatéral in Thémis droit privé, Parijs, Presses Universitaires de France, 2012, 517; B. 

FAGES, Droit des obligations, Parijs, LGDJ, 2011, 254; B. GELOT, Finalités et méthodes objectives d'interprétation des actes 

juridiques, Parijs, LGDJ, 2003, 45; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. 

Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-19; J. H. HERBOTS, "Interpretation of Contracts" in J. SMITS (ed.), 

Elgar encyclopedia of comparative law, Cheltenham, Elgar, 2006, 334; C. LARROUMET, Droit civil. 3: Les obligations, le 

contrat, Parijs, Economica, 2007, 122; J. LOPEZ SANTA MARIA, Les systèmes d'interprétation des contrats, proefschrift Parijs, 

1968, 26; P. MALINVAUD en D. FENOUILLET, Droit des Obligations, Parijs, LexisNexis, 2012, 385; F. TERRE, P. SIMLER en Y. 

LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 476; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars 

Aequi Libri, 2009, 34. Contra: C. GRIMALDI, "Paradoxes autour de l'interprétation des contrats", RDC 2008, (207) n° 12; P. 

JACQUES, Regards sur l'article 1135 du Code civil, Parijs, Dalloz, 2005, n° 143; B. STARCK, H. ROLAND en L. BOYER, Les 

obligations, II, Parijs, Litec, 1998, 72. Voor rechtspraak, zie infra. 
234 Frankrijk: Het nieuwe artikel 1192 CC luidt: "On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de 

dénaturation." 
235 Frankrijk: C. W. CANARIS en H. C. GRIGOLEIT, "Interpretation of Contracts" in A. HARTKAMP ea (eds.), Towards a 

European Civil Code, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2004, 458; G. CHANTEPIE, "L'exigence de clarté dans la rédaction du contrat", 

RDC 2012, (989) II A 1. 
236 Frankrijk: A. BENABENT, Droit des obligations, Parijs, Montchrestien, 2012, 216; J. CARBONNIER, Droit Civil Tome 4. Les 

obligations in Thémis droit privé, Parijs, Presses Universitaires de France, 2000, 280; C. DRAND, "Le caractère législatif de 

l'adage Interpretatio cessat in claris en droit français des contrats", Scientia Juris 2013, 4; M. FABRE-MAGNAN, Droit des 

obliations. 1. Contrat et engagement unilatéral in Thémis droit privé, Parijs, Presses Universitaires de France, 2012, 517; B. 

FAGES, Droit des obligations, Parijs, LGDJ, 2011, 254-255; B. GELOT, Finalités et méthodes objectives d'interprétation des 

actes juridiques, Parijs, LGDJ, 2003, 46-47; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. 

Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 39; F. 

TERRE , P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 476. 
237 Frankrijk: A. BENABENT, Droit des obligations, Parijs, Montchrestien, 2012, 216; P. MALINVAUD en D. FENOUILLET, Droit 

des Obligations, Parijs, LexisNexis, 2012, 385. 
238 Frankrijk: J. BORÉ, "Un centenaire: le contrôle par la Cour de cassation de la dénaturation des actes", RTD civ 1972, ( 249) 

n° 9; G. CHANTEPIE, "L'exigence de clarté dans la rédaction du contrat", RDC 2012, (989) II A 1. 
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Meneer Sébastien sloot op 1 juli 1980 een levensverzekeringscontract voor een duurtijd van 

27 jaar. Het contract stipuleerde dat volgende bedragen zouden uitgekeerd worden: "si l'assuré 

est vivant au terme du contrat le premier juillet 2008, un capital de 759600 francs à M. 

Sébastien Jean-Marie, en cas de décès par maladie ou accident avant le premier juillet 2008, 

un capital de 30000 francs au conjoint de l'assuré, à défaut aux enfants nés ou à naître, ce 

capital augmentant chaque année avec un minimum garanti de 3,5% auquel s'ajoute une 

participation aux bénéfices." Toen de heer Sébastien op 1 juli 2008 de uitkering van 115 800 

euro (759 600 francs) vroeg, weigerde de verzekeringsmaatschappij dit uit te betalen. De 

clausule bevatte immers een fout. Het was niet de bedoeling van de partijen geweest om zo'n 

groot bedrag uit te keren bij leven van meneer Sébastien. Ze hadden overeengekomen zowel 

bij leven als bij dood een bedrag van 300000 francs uit te betalen. De heer Sébastien 

argumenteerde dat hij wel de bedoeling had gehad dat er 759600 francs zou moeten uitbetaald 

worden. De rechter oordeelde dat de clausule helder en precies was: "Cependant, si l' article 

1156 du code civil dispose qu'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune 

intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, c'est à 

la condition qu'il soit nécessaire d'interpréter cette convention. Or en l'espèce, la clause fixant 

le montant du capital dû en cas de vie est claire et précise, et ne nécessite aucune 

interprétation, sous peine de dénaturation du contrat."239 

 CASSATIECONTROLE OP DÉNATURATION – Het Franse Hof van Cassatie oefent controle uit op 

de feitenrechter: interpreteert deze een beding dat duidelijk is, dan maakt hij zich schuldig aan 

"dénaturation", een aanpassing aan de essentie van het contract en casseert het Hof zijn 

beslissing (nieuw artikel 1192 CC).240 Concreet impliceert dat dat het Hof van Cassatie de 

rechter sanctioneert die de gemeenschappelijke wil van de partijen heeft nagegaan, of die zich 

tot een objectieve interpretatieregel heeft gewend, wanneer het Hof van Cassatie de 

voorliggende clausule zelf eenduidig vindt.241 Nagaan of een beding helder en precies is, 

                                                 
239 Frankrijk: Amiens 19 januari 2012, n° JurisData 2012-002624.  
240 Zie bijvoorbeeld Frankrijk: Cass. fr. (2e civ) 13 januari 2012, n° 11-10756, RGDA 2012, 814 ("Que de ces constatations 

et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'interprétation des clauses du contrat, ce que leur ambiguïté rendait 

nécessaire, la cour d'appel a pu retenir, hors toute dénaturation, que la clause d'exclusion ne conduisait pas à vider le contrat 

d'assurances de son objet."); Cass. fr. (3e civ) 16 oktober 2013, n° 12-16335, www.lextenso.fr ("Mais attendu que, par une 

interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la clause rendait nécessaire, la cour d'appel 

a pu retenir que […]"); Cass. fr. (soc.) 30 april 2014, n° 13-13.506, www.lexisnexis.com ("La cour d'appel a dénaturé cette 

clause claire et précise en violation de l'article 1134 du code civil."); Cass. fr. (3e civ) 20 mei 2014, n° 13-12232, 

www.lextenso.fr ("La cour d'appel, qui n'a fait qu'appliquer une clause claire et précise du contrat, a pu décider, sans 

dénaturation et sans trancher une contestation sérieuse que le bailleur était fondé à se prévaloir de la clause résolutoire."); A. 

BENABENT, Droit des obligations, Parijs, Montchrestien, 2012, 216; J. BORE, "Un centenaire: le contrôle par la Cour de 

cassation de la dénaturation des actes", RTD civ 1972, 249; J. CARBONNIER, Droit Civil Tome 4. Les obligations in Thémis droit 

privé, Parijs, Presses Universitaires de France, 2000, 280; A. DE BOECK en M. VAN HOECKE, "The Interpretation of Standard 

Clauses in European Contract Law" in H. COLLINS (ed.), Standard Contract Terms in Europe, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 

2008, 219; C. DRAND, "Le caractère législatif de l'adage Interpretatio cessat in claris en droit français des contrats", Scientia 

Juris 2013, 3; M. FABRE-MAGNAN, Droit des obliations. 1. Contrat et engagement unilatéral in Thémis droit privé, Parijs, 

Presses Universitaires de France, 2012, 517; B. FAGES, Droit des obligations, Parijs, LGDJ, 2011, 254; B. GELOT, Finalités et 

méthodes objectives d'interprétation des actes juridiques, Parijs, LGDJ, 2003, 45; C. GRIMALDI, "Paradoxes autour de 

l'interprétation des contrats", RDC 2008, (207) n° 4; C. LARROUMET, Droit civil. 3: Les obligations, le contrat, Parijs, 

Economica, 2007, 122; P. MALINVAUD en D. FENOUILLET, Droit des Obligations, Parijs, LexisNexis, 2012, 385; J. H. HERBOTS, 

"Interpretation of Contracts" in J. SMITS (ed.), Elgar encyclopedia of comparative law, Cheltenham, Elgar, 2006, 334; A. 

SERIAUX, Droit des obligations, Parijs, Presses Universitaires de France, 1998, 169; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. 

Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in 

JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 39; F. TERRE , P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 476; R. P. 

J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 34. 
241 Frankrijk: G. CHANTEPIE, "L'exigence de clarté dans la rédaction du contrat", RDC 2012, (989) II A 1. 

http://www.lexisnexis.com/
http://www.lextenso.fr/
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beschouwt men in Frankrijk immers als een kwalificatie-vraag en dus als een rechtskwestie.242 

Deze houding is ontstaan vanuit de vrees voor rechterlijke willekeur.243  

Calimax Energietechnik GmbH sloot met France Pellets een concessieovereenkomst voor de 

verkoop van pelletkachels. Er ontstond een geschil tussen de partijen, waardoor France Pellets 

zich wendde tot de rechtbank van koophandel van Alençon. Calimax Energietechnik GmbH 

wierp echter op dat, door een territoriaal bevoegdheidsbeding, de Oostenrijkse rechtbank 

bevoegd was. De feitenrechter oordeelde dat hij bevoegd was. Uiteindelijk besloot het Hof van 

Cassatie tot de onbevoegdheid van de Franse rechter: "Qu'en statuant ainsi, alors que la clause 

claire et précise attribue, sans restriction ni réserve, compétence au tribunal de Feldkirch, en 

Autriche, la cour d'appel, en la dénaturant, a violé le texte susvisé."244 

 DOCTRINE VAN CLAUSES CLAIRES ET PRÉCISES IS ONHOUDBAAR WEGENS TE GROTE MACHT 

VOOR HET HOF VAN CASSATIE – Een dergelijke visie is echter moeilijk houdbaar. Aan de ene 

kant geeft de theorie van de dénaturation een (te) brede bevoegdheid aan het Franse Hof van 

Cassatie.245 Het Hof kan op deze manier immers de feitelijke beslissingen van de lagere rechters 

controleren: door aan te geven dat het een bepaald beding duidelijk vond, kan het zijn eigen 

interpretatie aan de feitenrechters opdringen. Dit kan in geen geval aanvaard worden. Toch 

houdt de regel in Frankrijk stevig stand. Vanaf de inwerkingtreding van de Ordonnance n° 

2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la 

preuve des obligations op 1 oktober 2016 maakt deze zelfs expliciet deel uit van de Franse Code 

Civil (artikel 1192 CC). 

 DOCTRINE VAN CLAUSES CLAIRES ET PRÉCISES MOEILIJK VERENIGBAAR MET 

BASISINTERPRETATIEREGEL – Bovendien lijkt de theorie, zoals AUBRY en RAU al stelden, 

moeilijk verenigbaar met de basisinterpretatieregel, die weergeeft dat de gemeenschappelijke 

bedoeling steeds moet voorgaan op de letterlijke zin van de woorden.246 Problematisch is dan, 

zoals vermeld, de situatie waar de betekenis van een beding wel duidelijk lijkt te zijn op het 

eerste zicht, maar pas twijfel veroorzaakt wanneer men deze confronteert met externe 

omstandigheden die de werkelijke wil van de partijen aanduiden. Hoewel er verschillende 

mogelijke oplossingen opgeworpen zijn om aan deze discrepantie te verhelpen, namelijk de 

schrapping van de regel interpretatio cessat in claris of de herformulering van de 

basisinterpretatieregel, blijft de moeilijkheid in Frankrijk bestaan. SIMLER poogt dit probleem 

                                                 
242 Frankrijk: C. GRIMALDI, "Paradoxes autour de l'interprétation des contrats", RDC 2008, (207) n° 8. 
243 Frankrijk: A. DE BOECK en M. VAN HOECKE, "The Interpretation of Standard Clauses in European Contract Law" in H. 

COLLINS (ed.), Standard Contract Terms in Europe, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2008, 217; F. VIGLIONE,"'Good Faith and 

Reasonableness in Contract Interpretation: a Comparative Perspective", ERPL 2009, 845. 
244 Frankrijk: Cass. fr. (1e civ.) 1 februari 2012, n° 11-12453, www.lextenso.fr. 
245 P. LECLERCQ, Conclusie bij Cass. 17 november 1932, Pas. 1933, I, 10. Frankrijk: H. CAPITANT, F. TERRÉ en Y. LEQUETTE, 

Les grands arrêts de la jurisprudence civile, II, Obligations, Contrats Spéciaux, Sûretés, Parijs, LGDJ, 2000, 114; G. 

CHANTEPIE, "L'exigence de clarté dans la rédaction du contrat", RDC 2012, (989) II A 1; A. DE BOECK en M. VAN HOECKE, 

"The Interpretation of Standard Clauses in European Contract Law" in H. COLLINS (ed.), Standard Contract Terms in Europe, 

Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2008, 219, 231; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 20: Contrats et obligations. 

Interprétation des contrats. La mise en œuvre: rôle respectif des juges du fond et de la Cour de cassation" in JurisClasseur Civil 

Code, losbl., n° 26. 
246 Frankrijk: C. M. B. A. AUBRY en C. F. RAU, Cours de droit civil français: d'après la méthode de Zachariae, IV, Parijs, 

Cosse, Marchal et Cie, 1871, 328. 
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uit te klaren.247 Bij een discrepantie tussen de werkelijke en de geformuleerde wil, moet in alle 

gevallen de eerste primeren. Dan kan er geen sprake zijn van een dénaturation, aangezien de 

omstreden clausule dan misschien wel helder en precies lijkt, maar dit in werkelijkheid niet is. 

Omdat deze onduidelijk is, mag deze wel geïnterpreteerd worden. SIMLER legt met zijn uitleg 

de vinger op de zere plek. Redeneren dat enkel onduidelijke clausules mogen geïnterpreteerd 

worden is enkel verzoenbaar met de basisinterpretatieregel wanneer men als criterium voor het 

bestaan van onduidelijkheid de discrepantie tussen de werkelijke en de uitgedrukte wil 

aanvaardt. De toetssteen is dan niet meer de normale, letterlijke, grammaticale of taalkundige 

betekenis betekenis van de bewoordingen. De vervanging van dit criterium verdient bijval.248 

Alleen al het feit dat een woordenboek per woord meerdere betekenissen geeft, toont de 

praktische ontoepasbaarheid van de normale betekenis als criterium aan.249 Om te weten wat 

een term in een rechtshandeling moet betekenen, heeft men steeds een context nodig. In die zin 

is een clausule dus slechts claire et précise wanneer enerzijds de letter ervan niet dubbelzinnig 

is en wanneer men anderzijds kan vaststellen dat echte en verklaarde wil met elkaar 

overeenkomen.  

Een Belgische rechtbank volgde dezelfde redenering. De rechter oordeelde dat duidelijke 

bedingen geen interpretatie vereisten: "Les problèmes d'interprétation des conventions visés 

par les articles 1156 et suivants du Code civil ne se posent qu'au cas où le contrat (ou certaines 

clauses de celui-ci) présente un caractère ambigu ou obscur." Verderop gaf de rechter echter 

weer dat de werkelijke intentie van de partijen wel steeds gezocht moest worden. De 

bewoordingen waren doorslaggevend, wanneer deze uitdrukkelijk de wil van de partijen 

uitdrukten. Pas wanneer woorden en intentie overeenkwamen, was er echt sprake van 

eenduidigheid: "En revanche, en l'absence de la moindre équivoque au sujet de l'intention des 

parties, toute intervention du juge relative à la portée du contrat constituerait une atteinte au 

principe même de la convention-loi; en se substituant à la volonté expressément et librement 

                                                 
247 Frankrijk: P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. 

L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 40; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 

à 1164. Fasc. 20: Contrats et obligations. Interprétation des contrats. La mise en œuvre: rôle respectif des juges du fond et de 

la Cour de cassation" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 23-24. Zie ook C. W. CANARIS en H. C. GRIGOLEIT, "Interpretation 

of Contracts" in A. HARTKAMP ea (eds.), Towards a European Civil Code, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2004, 458. 
248 Cass. 21 maart 1969, Arr. Cass. 1969, 683; Pas. 1969, I, 649 ("Dat de gebruikte bewoordingen de rechter niet binden 

wanneer hij vaststelt dat de partijen zich op onbehendige wijze hebben uitgedrukt en aan de door hen gebruikte woorden een 

andere zin hebben gegeven dan de normale betekenis."); Rb. Hasselt 20 januari 2003, RW 2006-07, 1367 ("In geval van een 

door beide partijen gedeelde subjectieve betekenis van een bepaalde term, primeert deze op de objectieve betekenis."). 

Nederland: HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635 ("Bij een deugdelijke uitleg is niet de taalkundige betekenis van de letterlijke 

contractstekst doorslaggevend, […]."); A. S. HARTKAMP en C. H. SIEBURGH, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van 

het Nederlands burgerlijk recht; 6. Verbintenissenrecht. 3: Algemeen overeenkomstenrecht, Deventer, Kluwer, 2014, n° 371; 

P. SCHOLTEN, "Uitlegging van testamenten", WNPR 1909, 310; B. M. M. WEIFFENBACH en R. C. BERG, "Overnamecontracten" 

in B. WESSELS en T. H. M. VAN WECHEM (eds.), Contracteren in de internationale praktijk, Deventer, Kluwer, 2011, 414. 

Engeland: Antaios Compania Naviera SA vSalen Rederierna AB [1985] AC 191, 201 ("If a detailed semantic and syntactical 

analysis of a word in a commercial contract is going to lead to a conclusion that flouts business common sense, it must be 

made to yield to business common sense."); Investors Compensation Scheme Ltd v West Bromwich Building Society [1997] 

UKHL 28 ("The "rule" that words should be given their "natural and ordinary meaning" reflects the common sense proposition 

that we do not easily accept that people have made linguistic mistakes, particularly in formal documents. On the other hand, 

if one would nevertheless conclude from the background that something must have gone wrong with the language, the law does 

not require judges to attribute to the parties an intention which they plainly could not have had."). 
249 Engeland: G. MCMEEL, The Construction of Contracts, Oxford, Oxford University Press, 2007, 27. 
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manifestée par les cocontractants, le juge deviendrait l'arbitre des droits et obligations des 

parties et ruinerait l'édifice juridique construit à partir de la liberté de contracter".250 

Aanvaardt men deze standaard voor duidelijkheid, dan duikt er wel een probleem op, aldus 

SIMLER.251 De controle door het Hof van Cassatie op de dénaturation wordt dan namelijk quasi 

onmogelijk. De zoektocht naar de werkelijke intentie is een feitenkwestie. Als de feitenrechters 

de mogelijkheid hebben die bedoeling, soeverein geapprecieerd, te laten prevaleren boven de 

duidelijke en preciese bewoordingen van de rechtshandeling, hoe kan het Hof van Cassatie dan 

nagaan of er sprake is van een dénaturation, zonder zelf in de feiten te treden en zelf op zoek 

te gaan naar de werkelijke bedoeling? Dit is een zeer pertinente vraag. Tot deze stap in de 

redenering kan SIMLER dan ook gevolgd en zelfs ondersteund worden. Zijn oplossing van het 

probleem is echter gekunsteld. Hij onderscheidt en behandelt slechts twee hypothesen waarin 

er inconsistentie kan bestaan tussen duidelijke term en werkelijke wil, namelijk de situatie 

waarin er dwaling bestaat over de betekenis van de termen en het geval van stijlclausules.252 

Een discrepantie tussen werkelijke en uitgedrukte wil is echter ook in andere gevallen mogelijk. 

Een veel logischer oplossing bestaat erin de regel in claris cessat interpretatio gewoon aan de 

kant te schuiven en het Hof van Cassatie niet de bevoegdheid te geven controle uit te oefenen 

op een mogelijke dénaturation.253 Deze oplossing ligt echter ver van de realiteit, nu de doctrine 

van clauses claires et précises vanaf 1 oktober 2016 opgenomen is in een wettelijke bepaling 

(artikel 1192 CC). Daarnaast maakt SIMLER nog een andere fout. De idee dat een helder en 

precies beding in pure vorm kan aangewend worden, berust immers op een elliptische 

redenering, die het feit negeert dat de vaststelling of werkelijke en uitgedrukte wil niet van 

elkaar afwijken, al interpretatie veronderstelt.254 De manier om na te gaan of er al dan niet aan 

het criterium voor duidelijkheid voldaan is, zodat er uitlegging nodig is, is zelf uitlegging. De 

stelling van SIMLER is dus een kringredenering en volstaat niet om te onderbouwen dat enkel 

onduidelijke rechtshandelingen tot uitlegging aanleiding geven.  

B. Sterk uitgeholde toepassing 

 PLAIN MEANING RULE IS VANDAAG DE DAG STERK GERELATIVEERD DOOR VERSCHUIVING 

NAAR MEER AANDACHT VOOR CONTEXT – In Engeland gaat men er traditioneel van uit dat 

interpretatie slechts mogelijk is bij onduidelijkheid (plain meaning rule). De waardering van de 

(on)duidelijkheid gebeurde oorspronkelijk aan de hand van de normale woordenboekbetekenis 

van de in het contract gebruikte bewoordingen.255 Deze regel bestaat nu nog, maar onder een 

                                                 
250 Kh. Bergen 20 juni 1983, Rev dr. soc. 1984, 225. 
251 Frankrijk: P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 20: Contrats et obligations. Interprétation des contrats. La mise 

en œuvre: rôle respectif des juges du fond et de la Cour de cassation" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 25. 
252 Frankrijk: P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 20: Contrats et obligations. Interprétation des contrats. La mise 

en œuvre: rôle respectif des juges du fond et de la Cour de cassation" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 26. 
253 Frankrijk: J. LOPEZ SANTA MARIA, Les systèmes d'interprétation des contrats, proefschrift Parijs, 1968, 31. 
254 Frankrijk: G. CHANTEPIE, "L'exigence de clarté dans la rédaction du contrat", RDC 2012, (989) II A 1. Zie ook infra. 
255 Engeland: Shore v Wilson [1842] 9 Cl and Fin 355 [HL] 365 ("The general rule I take to be, that where words are free 

from ambiguity themselves, such instrument is always tob e construed according to the strict, plain, common meaning of the 

words themselves."); Grey v Pearson [1857] 6 HL Cas 61, 106; 10 ER 1216, 1234 ("In construing all written instruments, the 

grammatical and ordinary sense of the words is to be adhered to, unless that would lead to some aburdity."); Lovell and 
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sterk gerelativeerde vorm.256 De rol van de woordenboekbetekenis heeft immers aan belang 

ingeboet. Lord HOFFMANN sprak zich hierover uit in de beroemde, en wat interpretatie van 

rechtshandelingen betreft, maatgevende, zaak Investors (vijfde regel): "The "rule" that words 

should be given their "natural and ordinary meaning" reflects the common sense proposition 

that we do not easily accept that people have made linguistic mistakes, particularly in formal 

documents. On the other hand, if one would nevertheless conclude from the background that 

something must have gone wrong with the language, the law does not require judges to attribute 

to the parties an intention which they plainly could not have had."257 Deze regel, 

geherformuleerd door Lord HOFFMANN, maar in feite een reflectie van de toen al bestaande en 

gebruikte interpretatieregels, stelt dat de normale betekenis van de woorden nog steeds relevant 

is, maar dat het mogelijk is hieraan voorbij te gaan, wanneer uit externe elementen blijkt dat de 

partijen een hiervan afwijkende intentie hadden. De versoepeling van het criterium van de 

woordenboekbetekenis heeft invloed op beide componenten van de plain meaning rule. Aan de 

ene kant verandert de invulling van de interpretatieregel (hoe interpreteren?): uit deze 

formulering blijkt duidelijk dat de uitlegging van rechtshandelingen in Engeland rationeel en 

contextueel wordt aangepakt, eerder dan grammaticaal, semantisch en letterlijk.258 De letterlijke 

                                                 
Christmas Ltd v Wall [1911] 104 LT 85 ("It is the duty of the court […] to construe the document according to the ordinary 

grammatical meaning of the words used therein."); Hayward v Norwich Union Ins. Ltd [2001] Lloyd's Rep JvR. 410 ("On the 

plain and ordinary meaning of the Exception one looks to see whether the keys have been caused or allowed to remain in or 

on the car by a person who has moved away from them, no-one else being left in charge of the keys."); E. ADODO, "Is the Plain 

Meaning Approach to Construction of 'Unambiguous Words' in Contracts Still Alive in the English Courts?", EBLR 2013, 542; 

J. BEATSON, A. BURROWS en J. CARTWRIGHT, Anson's Law of Contract, Oxford, Oxford University Press, 2010, 166; A. 

BURROWS, "Construction and Rectification" in A. BURROWS en E. PEEL (eds), Contract Terms, Oxford, Oxford University 

Press, 2007, 79-80; M. A. CLARKE, "The interpretation of (transnational) commercial contracts according to English law", 

NTHR 2005, 114; L. H. HOFFMANN, "The Intolerable Wrestle with Words and Meanings", South African LJ 1997, 670; L. 

KOFFMAN en E. MACDONALD, The Law of Contract, Oxford, Oxford University Press, 2010, 180; E. MCKENDRICK, Contract 

Law: Text, Cases, and Materials, Oxford, Oxford University Press, 2014, 377; D. MCLAUCHLAN, "Contract Interpretation: 

What Is It About?", Sydney LR 2009, 7; G. MCMEEL, "'The Principles and Policies of Contractual Construction" in A. BURROWS 

en E. PEEL (eds), Contract Terms, Oxford, Oxford University Press, 2007, 39; G. MCMEEL, The Construction of Contracts, 

Oxford, Oxford University Press, 2007, 27; C. J. SNOW, "Contract Interpretation: The Plain Meaning Rule in Labor 

Arbitration", Fordham L. Rev. 1986-87, 681; M. M. VAN ROSSUM, "Interpretation of Commercial Contracts", EJCCL 2011, 46. 
256 Zoals MCLAUCLAN stelt: "The so-called plain meaning rule is relegated to a proposition that where words do have a 

conventional or ordinary meaning, this is simply a strong indication that they were used in that sense." Zie Engeland: D. 

MCLAUCHLAN, "Contract Interpretation: What Is It About?", Sydney LR 2009, 7. 
257 Engeland: Investors Compensation Scheme Ltd v West Bromwich Building Society [1997] UKHL 28. 
258 Engeland: N. ANDREWS, Contract Law, Cambridge, Cambridge University press, 2015, 363; J. BEATSON, A. BURROWS en 

J. CARTWRIGHT, Anson's Law of Contract, Oxford, Oxford University Press, 2010, 166; A. BURROWS, "Construction and 

Rectification" in A. BURROWS en E. PEEL (eds), Contract Terms, Oxford, Oxford University Press, 2007, 80; R. CALNAN, 

Principles of contractual interpretation, Oxford, Oxford University Press, 2013, 45; M. CHEN-WISHART, Contract Law, 

Oxford, Oxford University Press, 2015, 406; A. KRAMER, "Common Sense Principles of Contract Interpretation (and how 

we've been using them all along)", OJLS 2003, 178; G. MCMEEL, "'The Principles and Policies of Contractual Construction" 

in A. BURROWS en E. PEEL (eds), Contract Terms, Oxford, Oxford University Press, 2007, 38; D. NICHOLLS, "My kingdom for 

a horse: the meaning of words", LQR 2005, 577; E. PEEL, The Law of Contract, Londen, Sweet and Maxwell, 2011, 209; J. 

POOLE, Textbook on Contract Law, Oxford, Oxford University Press, 2012, 254. Zie ook Lord Hoffmann in Mannai Investment 

Co Ltd v Eagle Star Life Assurance [1997] UKHL 19; [1997] AC 749; [1997] 3 All ER 352; [1997] 2 WLR 945 ("The meaning 

of words, as they would appear in a dictionary, and the effect of their syntactical arrangement, as it would appear in a grammar, 

is part of the material which we use to understand a speaker's utterance. But it is only a part; another part is our knowledge 

of the background against which the utterance was made."); Lord Steyn in Arbuthnott v Fagan [1996] Lloyd's Reinsurance 

Law Reports 135 ("Dictionaries never solve concrete problems of construction. The meaning of words cannot be ascertained 

divorced from their context."); Lord Steyn in Sirius International Insurance Co v. FAI General Insurance Ltd [2004] UKHL 

54; [2004] 1 WLR 3251 ("There has been a shift from literal methods of interpretation towards a more commercial approach. 

[…] The reason for this approach is that a commercial construction is more likely to give effect to the intention of the parties."); 
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visie vertrekt van de idee dat de woorden van een rechtshandeling een natuurlijke betekenis 

hebben in abstracto, terwijl de fundamentele karakteristiek van het contextualisme erin bestaat 

te onderkennen dat een betekenis wordt ontleend aan de context.259 Aan de ene kant verhoogt 

deze ook het aantal gevallen waarin men tot onduidelijkheid kan besluiten en aldus tot 

uitlegging mag overgaan (wanneer interpreteren?). Om te waarderen of een rechtshandeling al 

dan niet duidelijk is, mag men namelijk verder gaan dan een louter onderzoek van de normale 

betekenis. Men mag rekening houden met externe omstandigheden om te besluiten tot 

onduidelijkheid. Volgens de geëvolueerde invulling van de plain meaning rule, kan men niet 

enkel tot onduidelijkheid besluiten wanneer deze intrinsiek is ("patent ambiguity"),260 maar ook 

wanneer deze extrinsiek is ("latent ambiguity").261 Extrinsieke onduidelijkheid komt voor 

wanneer een op het eerste zicht heldere akte toch onduidelijk blijkt in het licht van het bestaan 

van externe omstandigheden, die in de richting van een andere betekenis wijzen (nr. 112). De 

plain meaning rule blijft dus bestaan, maar de invulling ervan is aangepast aan de veranderende 

visie op contractinterpretatie in het Engels recht.262 

 VOORWAARDE VOOR AFWIJKING VAN PLAIN MEANING RULE IS DAT TAAL GEFAALD HEEFT –

De rechter mag enkel en alleen tot extrinsieke onduidelijkheid besluiten wanneer hij 

concludeert dat er "iets misgegaan is met de taal". Wanneer is dat het geval? Wel, de taal heeft 

gefaald wanneer de letterlijke betekenis niet consistent is met de betekenis die blijkt wanneer 

                                                 
Thomas LJ in Fortis Bank SA v. Indian Overseas Bank 48 [2011] EWCA Civ 58; [2011] 2 All ER (Comm) 288; [2012] Bus 

LR 141; [2011] 2 Lloyd's Rep 33 ("A literalistic […] approach must be avoided."). 
259 Engeland: R. BROWNSWORD, Smith and Thomas. A Casebook on Contract, Londen, Sweet and Maxwell, 2009, 429; L. H. 

HOFFMANN, "The Intolerable Wrestle with Words and Meanings", South African LJ 1997, 670. 
260 Engeland: E. CAMPBELL, "The interpretation of wills and trusts: a modern approach", PCB 2004, 293; K. LEWISON, The 

Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 302-305; G. THOMAS, Thomas on Powers, Oxford, Oxford 

University Press, 2012, n° 2.40. Zie ook Frankrijk: G. CHANTEPIE, "L'exigence de clarté dans la rédaction du contrat", RDC 

2012, (989) II A 1; C. GRIMALDI, "Paradoxes autour de l'interprétation des contrats", RDC 2008, (207) n° 12; M. LAMOUREUX, 

"La clause d'intégralité en droit français, anglais et américain", Rev Lamy dr. civ 2007, 75, 82. 
261 Engeland: E. CAMPBELL, "The interpretation of wills and trusts: a modern approach", PCB 2004, 293; K. LEWISON, The 

Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 305-307; G. THOMAS, Thomas on Powers, Oxford, Oxford 

University Press, 2012, n° 2.40. Zie ook Frankrijk: G. CHANTEPIE, "L'exigence de clarté dans la rédaction du contrat", RDC 

2012, (989) II A 1; V. EGEA, "La délicate question de l'interprétation des contrats" (noot onder Aix-en-Provence 26 juni 2002), 

La Semaine Juridique Edition Générale 2004, II 10022; C. GRIMALDI, "Paradoxes autour de l'interprétation des contrats", RDC 

2008, (207) n° 12; M. LAMOUREUX, "La clause d'intégralité en droit français, anglais et américain", Rev Lamy dr. civ 2007, 75, 

82. 
262 Engeland: Mannai Investment Co Ltd v Eagle Star Assurance [1997] UKHL 19; [1997] AC 749; [1997] 3 All ER 352; 

[1997] 2 WLR 945 ("We start with the assumption that people will use words and grammar in a conventional way."); Breadner 

v Granville-Grossman [2000] 4 All ER 705; [2000] EWHC Ch 224 ("It remains the case that the starting point, and usually 

the finishing point as well, is to identify the natural and ordinary meaning of the words which the draftsman has used."); Bank 

of Credit and Commerce International SA v Ali [2002] 1 AC 251, 269 ("The primary source for understanding what the parties 

meant is their language interpreted in accordance with conventional usage."); Ellse v Hill-Pickford [2006] All ER (D) 328; 

[2006] EWHC 3293 (Ch) ("The starting point is necessarily the words which are actually used and the natura land ordinary 

meaning of those words. It remains a reasonable assumption that the parties did adopt the usual rules of grammar and 

dictionary meanings."); Rainy Sky v Kookmin Bank [2011] UKSC 50 ("Unless the most natural meaning of the words produces 

a result which is so extreme as to suggest that it was unintended, the Court has no alternative but to give effect to its terms. To 

do otherwise would be to risk imposing obligations on one or other party which they were never willing to assume and in 

circumstances which amount to no more than guesswork on the part of the Court."); K. LEWISON, The Interpretation of 

Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 145; G. MCMEEL, The Construction of Contracts, Oxford, Oxford University 

Press, 2007, 108. 
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men, met behulp van externe elementen, het objectieve criterium voor uitlegging in Engeland 

toepast, namelijk het perspectief van de derde redelijke persoon.263  

Op 16 oktober 2001 sloot Chartbrook Ltd een contract met Persimmon Homes, voor de 

bebouwing van een stuk land dat Chartbrook had gekocht. Persimmon zou een bouwaanvraag 

doen, een complex bouwen met handelspanden, appartementen en een parking, en dan de 

verschillende loten verkopen. Persimmon voerde zijn deel van de overeenkomst uit, waarna er 

een geschil rees over de verschuldigde betaling door Chartbrook. Het contract stelde dat 

Persimmon recht had op een "Additional Residential Payment", die was gedefineerd als "23.4% 

of the price achieved for each Residential Unit in excess of the Minimum Guaranteed 

Residential Unit Value less the Costs and Incentives". Over deze definitie stelde Lord 

HOFFMANN: "The definition of the ARP, over which the whole dispute turns, is outwardly 

uncomplicated." Toch bleek dat er hier twee mogelijke interpretaties waren. Chartbrook stelde 

dat de vergoeding als volgt moest bepaald worden: je neemt de verkregen prijs, trekt daar de 

MGRUV en de kosten en premies vanaf en je berekent 23.4% van dat resultaat. Persimmon 

vond dat men deze bepaling moest lezen alsof er een komma stond na Value. In dat geval zou 

men dus 23.4 % moeten berekenen van de verkregen prijs min de MGRUV, en van dat bedrag 

de kosten en premies moeten aftrekken. Lord HOFFMANN greep de kans aan om zijn theorie 

over uitlegging nog eens te herhalen: "It is agreed that the question is what a reasonable person 

having all the background knowledge which would have been available to the parties would 

have understood them to be using the language in the contract to mean. The House emphasised 

that 'we do not easily accept that people have made linguistic mistakes, particularly in formal 

documents' but said that in some cases the context and background drove a court to the 

conclusion that "something must have gone wrong with the language". In such a case, the law 

did not require a court to attribute to the parties an intention which a reasonable person would 

not have understood them to have had." Daarna ging hij verder in op de vraag wanneer er nu 

blijkt dat er iets mis is gegaan met de taal: "It clearly requires a strong case to persuade the 

court that something must have gone wrong with the language […]. It is, I am afraid, not 

unusual that an interpretation which does not strike one person as sufficiently irrational to 

justify a conclusion that there has been a linguistic mistake will seem commercially absurd to 

another […]. The subtleties of language are such that no judicial guidelines or statements of 

principle can prevent it from sometimes happening. It is fortunately rare because most 

draftsmen of formal documents think about what they are saying and use language with care. 

But this appears to be an exceptional case in which the drafting was careless and no one 

noticed. I agree with the dissenting opinion of Lawrence Collins LJ because I think that to 

interpret the definition of ARP in accordance with ordinary rules of syntax makes no 

commercial sense. […] My Lords, I cannot believe that any rational parties who wished to 

make provision for such a catastrophic fall in the housing market (itself an unlikely 

                                                 
263 Engeland: Mannai Investment Co Ltd v Eagle Star Assurance [1997] UKHL 19; [1997] AC 749; [1997] 3 All ER 352; 

[1997] 2 WLR 945 ("The meaning of words, as they would appear in a dictionary, and the effect of their syntactical 

arrangement, as it would appear in a grammar, is part of the material which we use to understand a speaker's utterance. But 

it is only a part; another part is our knowledge of the background against which the utterance was made. It is that background 

which enables us, not only to choose the intended meaning when a word has more than one dictionary meaning but also, in the 

ways I have explained, to understand a speaker's meaning, often without ambiguity, when he has used the wrong words. When, 

therefore, lawyers say that they are concerned, not with subjective meaning but with the meaning of the language which the 

speaker has used, what they mean is that they are concerned with what he would objectively have been understood to mean. 

This involves examining not only the words and the grammar but the background as well. "); Total Gas Marketing Ltd v ARCO 

British Ltd [1998] APP.L.R. 05/20 ("This question must be considered in the light of the contractual language, the contractual 

scheme, the commercial context, and the reasonable expectations of the parties."); N. ANDREWS, Contract Law, Cambridge, 

Cambridge University press, 2011, 391; M. CHEN-WISHART, Contract Law, Oxford, Oxford University Press, 2012, 444. 
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assumption) would have adopted so precise a sum to represent their estimate of what might 

happen."264  

Uit het voorbeeld blijkt dat de rechter niet zomaar mag beslissen dat er iets is verkeerd gegaan 

met het taalgebruik in een overeenkomst: "It clearly requires a strong case to persuade the 

court that something must have gone wrong with the language."265 De rechter heeft niet de 

bevoegdheid een rechtshandeling te herschrijven.266 Er moeten voldoende overtuigende externe 

elementen aanwezig zijn om tot een dergelijke beslissing te komen. Nu kunnen dergelijke 

extrinsieke omstandigheden ook een omgekeerd effect hebben: ze kunnen er ook toe leiden dat 

de rechter oordeelt dat de grammaticale betekenis wel de juiste is. Dit is bijvoorbeeld het geval 

wanneer blijkt dat de partijen zeer uitvoerig hebben stil gestaan bij de juiste redactie van de 

overeenkomst267 of wanneer ze zijn bijgestaan door een professioneel.268 

Deze vraag was aan de orde in Bishops Wholesale Newsagency Limited and others v Surridge 

Dawson Limited. De rechter oordeelde dat de normale betekenis van de bewoordingen moest 

gevolgd worden, omdat de partijen bij de redactie van de overeenkomst het advies hadden 

ingewonnen van advocaten. Ze waren dus op de hoogte van de gangbare betekenis van de 

woorden en dus was er geen plaats voor uitlegging, ook al was de duidelijke betekenis zeer 

nadelig voor één van de partijen.269 

De rechter mag ook niet zomaar duidelijke bewoordingen negeren om op die manier te komen 

tot een oplossing gedicteerd door de redelijkheid.270 Steeds moet gekeken worden naar de 

contextuele elementen. Aangezien het criterium voor uitlegging de abstracte redelijke persoon 

is, is de oplossing van een interpretatiegeschil de facto wel vaak ingegeven door motieven van 

                                                 
264 Engeland: Chartbrook Ltd v Persimmon Homes Ltd [2009] UKHL 38. 
265 Engeland: Chartbrook Ltd v Persimmon Homes Ltd [2009] UKHL 38. Zie ook Investors Compensation Scheme Ltd v West 

Bromwich Building Society [1997] UKHL 28 ("We do not easily accept that people have made linguistic mistakes, particularly 

in formal documents."); E. MCKENDRICK, Contract Law: Text, Cases, and Materials, Oxford, Oxford University Press, 2014, 

389-390; E. PEEL, The Law of Contract, Londen, Sweet and Maxwell, 2011, 211. 
266 Engeland: Rainy Sky v Kookmin Bank [2011] UKSC 50 ("Unless the most natural meaning of the words produces a result 

which is so extreme as to suggest that it was unintended, the Court has no alternative but to give effect to its terms. To do 

otherwise would be to risk imposing obligations on one or other party which they were never willing to assume and in 

circumstances which amount to no more than guesswork on the part of the Court."); N. ANDREWS, Contract Law, Cambridge, 

Cambridge University press, 2011, 391. 
267 Engeland: Chartbrook Ltd v Persimmon Homes Ltd [2009] UKHL 38 ("It is fortunately rare because most draftsmen of 

formal documents think about what they are saying and use language with care."). 
268 Engeland: Bishops Wholesale Newsagency Limited and others v Surridge Dawson Limited [2009] EWHC 2578. 
269 Engeland: Bishops Wholesale Newsagency Limited and others v Surridge Dawson Limited [2009] EWHC 2578. 
270 Engeland: Charter Reinsurance Co Ltd v Fagan [1996] 1 All ER 406, [1996] 3 All ER 46, [1996] 2 WLR 726, [1996] 2 

Lloyds Rep 113, [1997] AC 313 ("There comes a point at which the court should remind itself that the task is to discover what 

the parties meant from what they have said, and that to force upon the words a meaning which they cannot fairly bear is to 

substitute for the bargain actually made one which the court believes could better have been made. This is an illegitimate role 

for a court."); HHR Pascal BV v W2005 Puppet II BV [2009] EWHC 2771 ("A commercially sensible construction does not 

mean that the Court disregards express and clear terms in order to give effect to the conception of what might be fair or 

reasonble."); ING Bank NV v Ros Roca SA [2011] EWCA Civ 353 ("Moreover, there is a danger, frequently warned against 

in such cases, of the courts seeking to remake contracts for the parties on the basis of what the courts consider would have 

been reasonable, or more sensible, for the contract to have said. Judges should not see in the case law an open sesame for 

reconstructing the parties' contract, but an opportunity to remedy by construction a clear error of language which could not 

have been intended."); N. ANDREWS, Contract Law, Cambridge, Cambridge University press, 2011, 390; G. MCMEEL, "'The 

Principles and Policies of Contractual Construction" in A. BURROWS en E. PEEL (eds), Contract Terms, Oxford, Oxford 

University Press, 2007, 43; E. PEEL, The Law of Contract, Londen, Sweet and Maxwell, 2011, 211. 
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billijkheid. Zo gaat men er bijvoorbeeld vanuit dat het onwaarschijnlijk is dat de partijen een 

onredelijk, of zelfs helemaal geen, gevolg hebben willen verbinden aan een rechtshandeling.271  

§3. Principe: interpretatio non cessat in claris 

A. Interpretatio non cessat in claris: algemeen 

 INTERPRETEREN MOGELIJK BIJ OP HET EERSTE ZICHT DUIDELIJKE RECHTSHANDELINGEN – 

In Nederland en België is de weegschaal wat betreft de uitleg van rechtshandelingen naar de 

andere richting doorgeslagen: elke rechtshandeling kan en moet uitgelegd worden, ook al is 

deze op het eerste gezicht klaar en precies.272 Een minderheidsstrekking is nog steeds van 

mening dat interpretatie niet van toepassing is op duidelijke bedingen.273 Toch ziet men ook 

                                                 
271 Engeland: Prenn v Simmonds [1971] 1 WLR 1381 ("If it can be shown that one interpretation completely frustrates the 

object of the contract, to the extent of rendering the contract futile, that may be a strong argument for an alternative 

interpretation, if that can reasonably found."); L Schuler AG v Wickman Machine Tool Sales Ltd [1973] UKHL 2 ("The more 

unreasonable the result the more unlikely it is that the parties can have intended it, and if they do intend it the more necessary 

it is that they shall make that intention abundantly clear."); Breadner v Granville-Grossman [2000] 4 All ER 705; [2000] 

EWHC Ch 224 ("The Mannai Investment and Investors Compensation Scheme cases were both ones where, if the court did 

not adopt a construction which departed from the dictionary or grammatical meaning of the words, the document would fail 

to achieve its obvious purpose."); M. CHEN-WISHART, Contract Law, Oxford, Oxford University Press, 2012, 444; M. A. 

CLARKE, "The interpretation of (transnational) commercial contracts according to English law", NTHR 2005, 115-116; D. 

FLEMING, "Alice and the Judiciary. Interpreting Contracts", CLJ 1998, 448; L. KOFFMAN en E. MACDONALD, The Law of 

Contract, Oxford, Oxford University Press, 2010, 181; E. MCKENDRICK, Contract Law: Text, Cases, and Materials, Oxford, 

Oxford University Press, 2014, 391; G. MCMEEL, "'The Principles and Policies of Contractual Construction" in A. BURROWS 

en E. PEEL (eds), Contract Terms, Oxford, Oxford University Press, 2007, 43; J. POOLE, Textbook on Contract Law, Oxford, 

Oxford University Press, 2012, 254; C. STAUGHTON, "How do Courts Interpret Commercial Contracts?", CLJ 1999, 308.  
272 Cass. 8 november 2002, Arr.Cass. 2002, 2421, concl. D. THIJS; Pas. 2002, 2138, concl. D. THIJS; RGAR 2003, n° 13.680; 

T.Verz. 2003, 349; Verkeersrecht 2003, 87 ("Het feit dat de tekst van artikel 25. 3°. b, van de verzekeringsovereenkomst volgens 

de rechtbank duidelijk zou zijn, impliceert niet dat deze 'geen verdere interpretatie noch commentaar behoeft'. De rechter moet 

overeenkomstig artikel 1156 BW […]."); Rb. Hasselt 20 januari 2003, RW 2006-07, 1367 ("De rechtbank acht de opvatting 

onjuist dat alleen onduidelijke wilsverklaringen moeten worden geïnterpreteerd. Van elke wilsverklaring kan de betekenis eerst 

door interpretatie worden vastgesteld. Betekenissen van woorden zijn nooit op zichzelf duidelijk, uniek en onveranderlijk, maar 

afhankelijk van de contexten en situaties waarin zij worden gebruikt. A priori bestaat er geen onderscheid tussen duidelijke en 

onduidelijke wilsverklaringen, omdat de beoordeling dat een verklaring in een bepaalde context duidelijk is, reeds het resultaat 

is van interpretatie. Duidelijkheid is m.a.w. het gevolg van interpretatie en niet omgekeerd."); L. CORNELIS, Algemene theorie 

van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 261; A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, 

Mechelen, Kluwer, 2010, 10; A. DE BOECK en M. VAN HOECKE, "The Interpretation of Standard Clauses in European Contract 

Law" in H. COLLINS (ed.), Standard Contract Terms in Europe, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2008, 219; F. DUMON, "De 

motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van de akten", RW 1978-79, 294; J. L. FAGNART, "Les contrats de 

consommation en droit civil classique" in La promotion des intérêts des consommateurs au sein d'une économie de marchés, 

Brussel, E. Story-Scientia, 1993, 165; J. L. FAGNART, "L'interprétation du contrat d'assurance" in Traité pratique de droit 

commercial, III, Waterloo, Kluwer, 2011, 339; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in 

Obligations. Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-6-II.1.5-7; P. LECLERCQ, Conclusie bij Cass. 17 

november 1932, Pas. 1933, I, 9; J.-F. LECLERCQ en C. JASSOGNE, "Notions essentielles du droit des obligations contractuelles" 

in Traité pratique de droit commercial, Brussel, Kluwer, 2009, 337; B. MAES, "Bewijskracht en bewijswaarde: kanttekeningen 

bij de rechtspraak van het Hof van Cassatie", P&B 1995, 144; M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, 

"Testamenten: Inleiding – Kenmerken", TPR 2013, 680; F. RIGAUX, La nature du controle de la cour de cassation, Brussel, 

Bruylant, 1966, 280-282; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 32; J. 

WAELKENS, "Belgian Perspective on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 2013, 

1336; P. WERY, Droit des obligations, vol. I, Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 394; L. J. WINTGENS, "Zeker 

weten? Enkele rechtsfilosofische en rechtstheoretische opmerkingen over rechtszekerheid", RW 1993-94, 1081. 
273 Bergen 5 februari 1991, JLMB 1991, 953; Revnot.b. 1992, 541 ("Attendu que la clause par laquelle la caution s'engage à 

garantir l'exécution de toutes les obligations qu'un débiteur a ou pourrait avoir envers une personne, est, en dépit de ses termes 

très généraux, claire et précise et ne donne donc pas lieu à interprétation."); Antwerpen 9 maart 1995, TAVW 1997, 42 

("Wanneer een overeenkomst een aanvang neemt op 13 februari 1990 en bij gemeen akkoord wordt beëindigd 'per 13 februari 

1991', is van het begrip 'per 13 februari 1991' geen uitlegging in tweeërlei zin mogelijk, gezien dit begrip in een voor eenieder 
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binnen deze minderheidsstrekking onzekerheid opduiken: men duidt enerzijds aan dat enkel 

duisterheid tot uitleg aanleiding geeft, maar verwijst toch naar de wil van de partijen.274 

S. W. verzekerde zijn wagen via een omnium-verzekering met ingang van 13 februari 1990. 

De verzekering dekte schade bij ongeval met eigen verantwoordelijkheid, bij diefstal en bij 

brand. Die overeenkomst werd bij gemeen akkoord beëindigd "per 13 februari 1991". Op 13 

februari 1991 veroorzaakte S. W. een ongeval met eigen verantwoordelijkheid. De vraag rees 

of de overeenkomst van toepassing was. De rechter oordeelde enerzijds dat de clausule die de 

termijn bepaalde duidelijk was, zodat er geen ruimte was voor interpretatie: "Wanneer een 

overeenkomst een aanvang neemt op 13 februari 1990 en bij gemeen akkoord wordt beëindigd 

'per 13 februari 1991', is van het begrip 'per 13 februari 1991' geen uitlegging in tweeërlei zin 

mogelijk, gezien dit begrip in een voor eenieder verstaanbare taal synoniem is van het begrip 

'met ingang van 13 februari 1991'." Toch hield hij het hier niet bij. Hij ondersteunde zijn 

argumentatie door te verwijzen naar artikel 1156 BW en naar de bedoeling van de partijen.275 

De rechter stelde dan wel dat een duidelijk beding niet voor uitlegging vatbaar is, maar 

verzachtte deze bewering door alsnog op zoek te gaan naar de werkelijke intentie van de 

partijen. 

                                                 
verstaanbare taal synoniem is van het begrip 'met ingang van 13 februari 1991'."); Luik 27 juni 1995, JLMB 1996, 100, noot 

P. WERY ("Si le juge peut ne pas s'arrêter au texte littéral d'une convention mais a le devoir de rechercher l'intention réelle 

des parties, il ne lui appartient cependant pas de modifier la portée d'un texte clair et non ambigu."); Arbh. Gent 26 juni 1996, 

Soc. Kron. 1996, 436 ("Het door geïntimeerde aangehaalde artikel 1156 BW […] is ter zake niet toepasselijk, omdat de 

bewoordingen van het contract klaar en duidelijk zijn, terwijl interpretatie enkel toegelaten is in het geval van 

dubbelzinnigheid."); Brussel 9 maart 1999; Rev not. b. 2000, 420 ("Que dès lors que ce texte est clair, il n'y a pas lieu de 

remettre en cause cette expression de volonté."); Rb. Brussel 24 februari 1995, Rev not. b. 2000, 412 ("Attendu qu'en principe, 

une expression de volonté claire et non ambiguë ne requiert ni n'autorise aucune interprétation."); Rb. Neufchâteau 22 maart 

2000, RRD 2000, 331 ("Que si le juge peut ne pas s'arrêter au texte littéral d'une convention mais a le devoir de rechercher 

l'intention réelle des parties, il ne lui appartient cependant pas de modifier la portée d'un texte clair et non ambiguë en raison 

de la survenance de facteurs que les parties n'ont pas pris en compte lors de la conclusion du contrat."); Rb. Brussel 12 mei 

2004, RGAR 2006, n° 14.074 ("Que les conventions claires ne donnent pas lieu à interprétation."); A. DE BOECK, "Wilsuiting: 

werkelijke wil - uitgedrukte wil – veinzing" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Commentaar verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Antwerpen, Kluwer, 2007, IIIB; A. VAN 

DEN BOSSCHE, "De uitlegging van een testament", TEP 2011, 305; E. VAN DEN HOUT, "Opmerkingen" (noot onder Cass. 4 

april 2011), T.Verz. 2011, 450 Nederland: C. E. DRION en E. VAN WECHEM, "Kroniek van het vermogensrecht", NJB 2008, 

935; R. P. J. L. TJITTES, "Klare taal", RM Themis 2012, 210. Zie ook, iets genuanceerder, VAN SCHAIK, die het heeft over "een 

stille wederopstanding van art. 1378 (oud) BW": A. C. VAN SCHAIK, "Uitlegregels", WNPR 1998, 274. 
274 Antwerpen 9 maart 1995, TAVW 1997, 42; Luik 27 juni 1995, JLMB 1996, 100, noot P. WERY ("Si le juge peut ne pas 

s'arrêter au texte littéral d'une convention mais a le devoir de rechercher l'intention réelle des parties, il ne lui appartient 

cependant pas de modifier la portée d'un texte clair et non ambigu en raison de la survenance de facteurs que les parties n'ont 

pas pris en compte lors de la conclusion du contrat."); Brussel 9 maart 1999; Rev not. b. 2000, 420 ("Que ce texte ne présente 

aucune amiguïté. Qu'il constitue l'expression souveraine de la volonté de Madame P. Que dès lors que ce texte est clair, il n'y 

a pas lieu de remettre en cause cette expression de volonté."); Rb. Brussel 24 februari 1995, Revnot.b. 2000, 412 ("Une 

expression claire et non ambiguë ne requiert ni n'autorise aucune interprétation. Cependant que l'évolution remarquable des 

intentions de feu Madame P. concernant tant l'identité de son légataire universel que les destinataires de ses multiples legs 

particuliers et la consistance de ceux-ci autorise, d'une part, à rechercher les motifs de ces revirements antérieurs en l'espace 

de moins de cinq années; d'autre part, à s'interroger sur ses intentions réelles, à l'égard du demandeur."); Rb. Neufchâteau 22 

maart 2000, RRD 2000, 331 ("Il ne lui appartient cependant pas de modifier la portée d'un texte clair et non ambiguë […]. 

Attendu en l'espèce que les termes de la convention signée par les parties sont particulièrement clairs et, de plus, correspondent 

à la volonté réelle de chacune d'entre elles."). Zo stelde ook A. DE BOECK later haar mening bij, zie A. DE BOECK, "Uitlegging" 

in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, 

Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 10. 
275 Antwerpen 9 maart 1995, TAVW 1997, 42. 
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B. Interpretatio non cessat in claris: specifieke toepassing op testamenten 

 GRADUELE VERSOEPELING VAN INTERPRETATIO CESSAT IN CLARIS IN NEDERLAND – Vanaf 

de principesarresten Admiraal276 en Dove erflaatster,277 werd het Nederlandse artikel 4:932 oud 

Nederlands BW over het algemeen eerder soepel opgevat en verwijderde de rechtspraak zich 

van interpretatio cessat in claris. In Dove Erflaatster278 stelde de Hoge Raad: "Voor de 

beantwoording van de vraag of de bewoordingen van een uiterste wil in de zin van art. 932 

duidelijk zijn, d.w.z. als verklaring van hetgeen de erflater wil dat na zijn dood met zijn 

vermogen zal geschieden een duidelijke zin hebben, dient mede te worden gelet op de 

verhoudingen die de erflater bij de beschikking heeft willen regelen en op de omstandigheden 

waaronder deze is gemaakt." De Hoge Raad inspireerde zich voor deze zinsnede op het ontwerp 

van het nieuwe erfrecht van de hand van MEIJERS.279 Voor de beantwoording van de initiële 

vraag of er van duidelijkheid sprake was, moest men dus verder kijken dan de tekst zelf: de 

verhoudingen en omstandigheden van het geval mochten mee uitwijzen of de termen wel 

duidelijk waren.280 Duidelijkheid in de zin van artikel 4:932 oud Nederlands BW bestond 

slechts wanneer men eerst via externe elementen de werkelijke wil van de testator was nagegaan 

en had ontdekt dat er geen discrepantie bestond tussen de werkelijke wil en de verklaarde wil. 

Interpretatie was nodig wanneer uit deze preliminaire test bleek dat er onduidelijkheid 

bestond.281  

                                                 
276 Nederland: HR 22 januari 1965, NJ 1966, 177. 
277 Nederland: HR 9 april 1965, NJ 1966, 178. 
278 Nederland: HR 9 april 1965, NJ 1966, 178. 
279 Nederland: W. D. KOLKMAN, "Uitleg van uiterste wilsbeschikkingen: het juridische kader" in A. M. VAN RIEMSDIJK en F. 

SCHONEVILLE (eds.), De uitleg van het testament, Apeldoorn, Maklu, 2013, 12. 
280 Nederland: HR 22 januari 1965, NJ 1966, 177 ("Dat voor de beantwoording van de vraag of de bewoordingen van een 

uiterste wil in de zin van art. 932 BW duidelijk zijn, dat wil zeggen als verklaring van hetgeen de erflater wil dat na zijn dood 

met zijn vermogen zal geschieden een duidelijke zin hebben, mede dient te worden gelet op de verhoudingen die de erflater bij 

de beschikking heeft willen regelen en op de omstandigheden waaronder deze is gemaakt."); HR 9 april 1965, NJ 1966, 178 

("Voor de beantwoording van de vraag of de bewoordingen van een uiterste wil in de zin van art. 932 duidelijk zijn, d.w.z. als 

verklaring van hetgeen de erflater wil dat na zijn dood met zijn vermogen zal geschieden een duidelijke zin hebben, dient mede 

te worden gelet op de verhoudingen die de erflater bij de beschikking heeft willen regelen en op de omstandigheden waaronder 

deze is gemaakt."); Rechtbank 's-Gravenhage 5 april 1982, NJ 1983, 174 ("De Rb. oordeelt dat de bewoordingen van het 

testament ten aanzien van de benoeming als erfgenaam van het NGR op zich weliswaar volstrekt duidelijk zijn, maar dat voor 

de beantwoording van de vraag of die bewoordingen in de zin van art. 932 BW duidelijk zijn tevens beoordeeld moet worden 

of zij als verklaring van hetgeen de erflater wil dat na zijn dood met zijn vermogen zal geschieden, een duidelijke zin hebben."); 

W. BREEMHAAR, "Sed melius est verba benignius interpretari" (noot onder Hof Amsterdam 3 mei 2011), TE 2011, 94; C. L. DE 

VRIES LENTSCH-KOSTENSE, Conclusie bij HR 17 november 2000, NJ 2001, 349; C. L. DE VRIES LENTSCH-KOSTENSE, Conclusie 

bij HR 4 april 2003, JOL 2003, 206; C. L. DE VRIES LENTSCH-KOSTENSE, Conclusie bij HR 8 februari 2013, NJ 2013, 238; C. 

L. DE VRIES LENTSCH-KOSTENSE, Conclusie bij HR 11 oktober 2013, NJ 2014, 127; W. D. KOLKMAN, "Uitleg van uiterste 

wilsbeschikkingen. Wat is duidelijk na HR 3 december 2004, NJ 2005, 58?", NE 2005, 30; S. PERRICK, "Wanneer is de uiterste 

wil nog duidelijk?", WPNR 1997, 420; S. PERRICK, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk 

recht. 4. Erfrecht en schenking, Deventer, Kluwer, 2013, 169; A. PITLO en G. VAN DER BURGHT, Erfrecht, Arnhem, Gouda 

Quint, 1997, 59; A. F. MOLLEMA, "Uitleg van uiterste wilsbeschikkingen en aanverwante zaken" (noot onder Rb. Haarlem 19 

maart 2008), WPNR 2008, 822. 
281 Nederland: C. L. DE VRIES LENTSCH-KOSTENSE, Conclusie bij HR 17 november 2000, NJ 2001, 349; C. L. DE VRIES 

LENTSCH-KOSTENSE, Conclusie bij HR 8 februari 2013, NJ 2013, 238; C. L. DE VRIES LENTSCH-KOSTENSE, Conclusie bij HR 

11 oktober 2013, NJ 2014, 127; S. PERRICK, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 

4. Erfrecht en schenking, Deventer, Kluwer, 2013, 169; A. F. MOLLEMA, "Uitleg van uiterste wilsbeschikkingen en aanverwante 

zaken" (noot onder Rb. Haarlem 19 maart 2008), WPNR 2008, 822. 
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Een vrouw benoemde in haar laatste wilsbeschikking haar broer tot enige erfgenaam, onder de 

last het saldo van haar bankrekening uit te keren aan een nichtje. Net voor haar overlijden had 

de vrouw haar huis verkocht en een ander huis gekocht, dat iets duurder was. Bij haar overlijden 

was het verkochte huis al geleverd en het gekochte nog niet. De opbrengst van het verkochte 

huis stond op haar bankrekening en zou worden aangewend om het nieuwe huis te betalen. 

Toen ze stierf, stond er dus een aanzienlijke som op haar bankrekening. Als men het testament 

naar de letter uitvoerde, zou de nicht de grote geldsom krijgen en kreeg de broer de rest van de 

nalatenschap, met onder andere de verplichting de koopprijs van het nieuwe huis te voldoen. 

De broer en het nichtje sloten een vaststellingsovereenkomst, waarin zij overeenkwamen dat 

de opbrengst van het verkochte huis niet onder het legaat viel. De inspecteur der registratie en 

successie betwistte dit, omwille van de verschillende fiscale uitkomst van deze constructie. De 

Hoge Raad was van mening dat het "alleszins begrijpelijk was dat belanghebbende en de 

legataris, gelet op de verhoudingen die de uiterste wil kennelijk wenst te regelen en op de 

omstandigheden waaronder de uiterste wil is gemaakt, van oordeel waren dat het niet de 

bedoeling van erflaatster was dat ook het bedrag van ƒ 110 558,95 tot het aan de nicht van 

erflaatster gemaakte legaat zou behoren." Het arrest van het hof van beroep werd verbroken: 

"Aldus is onbegrijpelijk het oordeel van het hof, dat zich te dezen niet een situatie voordoet 

waarbij de uiterste wilsbeschikking geen duidelijke aanwijzing bevat voor hetgeen erflaatster 

wenste dat na haar overlijden met haar vermogen zou geschieden, met welk oordeel het hof 

hetgeen belanghebbende en de legataris blijkens de akte van 29 sept. 1983 zijn 

overeengekomen, ter zijde heeft gesteld." 282 Het testament, hoewel in duidelijke bewoordingen 

gesteld, was toch voor uitleg vatbaar. Het werd niet duidelijk geacht in de zin van 4:932 

Nederlands BW omdat men er redelijkerwijze kon van uitgaan dat de bedoeling van de 

erflaatster afweken van de letterlijke bewoordingen van het testament. 283 

 TENDENS TOT VERDWIJNING VAN INTERPRETATIO CESSAT IN CLARIS IN BELGIË EN IN 

NEDERLAND – Er is zowel in België als in Nederland een tendens merkbaar tot verdwijning 

van de regel interpretatio cessat in claris voor testamenten.284 In Nederland gebeurde dit door 

                                                 
282 Nederland: HR 19 september 1990, NJ 1992, 649, noot W. M. KLEIJN.  
283 Nederland: W. M. KLEIJN, noot onder HR 19 september 1990, NJ 1992, 649. 
284 V. ALLAERTS, "De interpretatie van een testament: een concrete casus" in Actuele knelpunten familiaal vermogensrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2014, 215; J. BAEL, "Art. 969 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., n° III C3; M. COENE, "Art. 895 BW" in 

Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, 

Kluwer, losbl., 23; T. DE VOGELAERE, Testamenten anno 2013. Balanceren op de grenzen van de wilsautonomie, Gent, Larcier, 

2013, 62; N. LABEEUW, "Het primeren van de akte boven de (beweerde) werkelijke wil bij de interpretatie van testamenten" 

(noot onder Brussel 9 maart 1999), AJT 2000-01, 225; S. MOSSELMANS, "Interpretatie van legaten: de 'favor testamenti' en de 

stelregel 'potius ut valeat' versus de 'wil van de testator'" (noot onder Gent 29 september 1995), RW 1996-97, 819; M. 

PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, "Testamenten", TPR 1999, 976; M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. 

GEELHAND, "Testamenten", TPR 2013, 679. Zie, voor een uitgebreide behandeling van deze evolutie: M. COENE, "Art. 895 

BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 

Mechelen, Kluwer, losbl., 23-29; M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, "Testamenten", TPR 1999, 976-977; 

M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, "Testamenten", TPR 2013, 679-686. Nederland: Arnhem-Leeuwarden 

16 april 2013, www.rechtspraak.nl, ECLI:NL:GHARL:2013:BZ7960 ("De uitleg van hetgeen de erflater omtrent de 

erfopvolging heeft beschikt. Het hof stelt voorop dat iedere wilsverklaring uitleg behoeft en dat het bij de uitleg van een 

wilsverklaring gaat om het vaststellen van het rechtsgevolg waarop zij is gericht."); Rb. Amsterdam 17 maart 2010, RN 2010, 

98 ("Dit betekent dat bij de bepaling van de inhoud van een testament steeds sprake zal zijn van uitleg en dat een zuiver 

taalkundige uitleg van de in het testament gebruikte bewoordingen niet volstaat."); C. L. DE VRIES LENTSCH-KOSTENSE, 

Conclusie bij HR 8 februari 2013, NJ 2013, 238; C. L. DE VRIES LENTSCH-KOSTENSE, Conclusie bij HR 11 oktober 2013, NJ 

2014, 127; W. D. KOLKMAN, "De vereiste hoge mate van zekerheid" (noot onder Rb. Den Haag 23 april 2008), TE 2008, 102; 

W. D. KOLKMAN, "Uitleg van uiterste wilsbeschikkingen: het juridische kader" in A. M. VAN RIEMSDIJK en F. SCHONEVILLE 

(eds.), De uitleg van het testament, Apeldoorn, Maklu, 2013, 13; S. PERRICK, "Wanneer is de uiterste wil nog duidelijk?", 

WPNR 1997, 420; M. PUELINCKX-COENE, "Beroep op extrinsieke middelen ter interpretatie van testamenten" (noot onder Cass. 
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de schrapping van artikel 4:932 oud Nederlands BW, in België evolueerden rechtspraak en 

rechtsleer. Men begon toenemend in te zien dat het bestaan van een testament, dat afhangt van 

een geschreven akte, niet mag verward worden met de interpretatie ervan.285 Deze evolutie deed 

zich noch voor in Frankrijk, waar de doctrine van clauses claires et précises ook voor 

testamenten nog steeds geldt,286 noch in Engeland, waar de uitgeholde plain meaning rule de 

dienst blijft uitmaken. Uit de Belgische en Nederlandse rechtspraak blijkt dat moderne rechters 

over het algemeen nagaan wat de werkelijke bedoeling was van de erflater, zonder dat het 

essentieel vormelijk karakter hiervoor een hinderpaal vormt.287 Vandaag de dag speelt de regel 

interpretatio cessat in claris dus niet meer bij testamenten. Toch zorgt het essentieel vormelijk 

karakter van testamenten er nog steeds voor dat het belang van het geschreven woord, omdat 

het een geldigheidsvereiste uitmaakt, zeer groot is.288  

                                                 
23 september 1983), RW 1984-85, 942; S. PERRICK, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk 

recht. 4. Erfrecht en schenking, Deventer, Kluwer, 2013, 172; F. SCHONEWILLE, "De uitleg van testamenten in 

nalatenschapsmediation" in A. M. VAN RIEMSDIJK en F. SCHONEVILLE (eds.), De uitleg van het testament, Apeldoorn, Maklu, 

2013, 40; L. A. G. M. VAN DER GELD, "10 jaar nieuw erfrecht en uitleg van uiterste wilsbeschikkingen", TE 2013, 99; M. J. A. 

VAN MOURIK, "Uitleg van uiterste wilsbeschikkingen", WPNR 2007, 410; M. S. VAN GAALEN, "De advocaat en uitleg van 

testamenten" in A. M. VAN RIEMSDIJK en F. SCHONEVILLE (eds.), De uitleg van het testament, Apeldoorn, Maklu, 2013, 34; N. 

C. VAN OOSTROM, "De uitleg van testamenten in nalatenschapsmediation" in A. M. VAN RIEMSDIJK en F. SCHONEVILLE (eds.), 

De uitleg van het testament, Apeldoorn, Maklu, 2013, 49. Zie, voor een uitgebreide behandeling van deze evolutie: M. G. 

VREDEVOOGD, "Haviltexen met testamenten: kunnen Haviltex en de cao-norm worden gebruikt bij de uitleg van uiterste 

wilsbeschikkingen?", AA 2009, 308. 
285 Frankrijk: M. NICOD, "Interprétation après la mort du testateur" in Répertoire de droit civil, Parijs, Editions Dalloz, losbl., 

n° 148. 
286 Frankrijk: Cass. fr. (1e civ.) 9 juli 1958, Bull. civ. 1958, I, n° 370 ("Vu l'article 1134 du Code civil; si l'interprétation de 

la volonté du défunt, exprimée dans son testament, appartient exclusivement aux juges du fond, ceux-ci ne peuvent néanmoins 

refaire le testament en méconnaissant le sens des dispositions dépourvues d'ambiguïté en se référant à des éléments 

d'appréciation extérieurs à ce document."; P. GRIMALDI, "Interprétation du testament" in Dalloz action. Droit patrimonial de 

la famille, Parijs, Editions Dalloz, losbl., n° 323.162; R. LE GUIDEC, "Fasc. 10: Donations et testaments – institution d'héritier 

et legs – Catégories. Eléments constitutifs. Modalités" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 18. 
287 Cass. 28 november 1997, Arr.Cass. 1997, 1247; Bull. 1997, 1307; Pas. 1997, I, 1307; Res Jur.Imm. 1997, 238; Rev.not.b. 

1998, 103, noot J. SACE; T.Not. 1999, 198 ("Dat het hof van beroep, nu het de werkelijke bedoeling van de steller van de akte 

afleidt uit gegevens die niet in de akte vermeld staan, de bewijskracht van de akte niet miskent."); Antwerpen 7 juni 1999, RW 

1999-00 (verkort), 1205 ("Overwegende dat het gebruik in een testament van op zichzelf klare en duidelijke bewoordingen niet 

noodzakelijk impliceert dat het testament de wil van de testator zonder meer volledig en ondubbelzinnig releveert en de 

uitlegging van deze tekst door de rechter, teneinde de werkelijke bedoeling van de testator te eerbiedigen, overbodig zou zijn, 

laat staan hieraan in de weg zou staan."); Bergen 30 mei 2006, Rev.Not. b. 2007, 394 ("Dans l'interprétation d'un testament il 

faut chercher la volonté du testateur à travers les termes qu'il a utilisés et en recherchant, à travers les mots employés, 

éventuellement à l'aide d'éléments extrinsèques, l'exacte volonté du testateur."); Rb. Turnhout 6 februari 1992, TBBR 1993, 71; 

Rb. Gent 9 december 2003, T.Not. 2004, 321 ("Precies omdat het hier gaat om een eigenhandig testament dat door wijlen 

Marcel D., die niet juridisch geschoold was, in zijn eigen bewoordingen werd geschreven zonder juridische bijstand en zonder 

gebruik van juridische termen, is de analyse van de wil van de testator primordiaal."); J. BAEL, "Art. 969 BW" in Erfenissen, 

schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 

losbl., n° III C3. Zie ook M. COENE, "Art. 895 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar 

met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 23-29; M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. 

GEELHAND, "Testamenten", TPR 1999, 976-977; M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, "Testamenten", TPR 

2013, 679-686 en de aldaar aangehaalde rechtspraak. Nederland: HR 3 december 2004, NJ 2005, 58 ("Het hof heeft van een 

onjuiste rechtsopvatting blijk gegeven indien zijn oordeel dat de bewoordingen van het testament duidelijk zijn en dat het hof 
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288 J. BAEL, "Art. 969 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., n° III C3; M. COENE, "Art. 895 BW" in Erfenissen, schenkingen en 

testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 22; M. 

PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, "Testamenten", TPR 1999, 975; M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. 

GEELHAND, "Testamenten: Inleiding – Kenmerken", TPR 2013, 674; D. STERCKX, "La lettre et l'esprit des dernières volontés", 

Rev.not.b. 2009, 344. Nederland: C. L. DE VRIES LENTSCH-KOSTENSE, Conclusie bij HR 8 februari 2013, NJ 2013, 238; C. L. 

DE VRIES LENTSCH-KOSTENSE, Conclusie bij HR 11 oktober 2013, NJ 2014, 127; G. VAN DER BURGHT, E. W. J. EBBEN en M. 
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Een testatrice gaf in haar testament weer dat haar nalatenschap moest verdeeld worden tussen 

de kinderen van haar ene overleden broer, de kinderen van haar andere overleden broer, en een 

vriend. In een later testament liet ze de vriend het vruchtgebruik na over een groot deel van 

haar nalatenschap voor een termijn van achttien jaar. Nadat de testatrice gestorven was, 

ontstond er onenigheid over het erfdeel van de vriend. Had hij recht op een derde van de 

nalatenschap in volle eigendom en daarenboven ook nog eens op het vruchtgebruik voor 

achttien jaar op het grootste deel van de rest van de nalatenschap? Of had hij enkel recht op het 

vruchtgebruik? Hier was de interpretatie van het tweede testament aan de orde. De rechter keek 

niet naar wat er in het testament was neergeschreven, maar oordeelde op basis van extrinsieke 

elementen dat de testatrice met haar tweede testament het eerste had willen herroepen.289 

 OOK OP BASIS VAN ARTIKEL 4:46, 2E LID NEDERLANDS BW GEEN INTERPRETATIO CESSAT IN 

CLARIS – In 2003 werd het erfrecht in het Nederlands BW vernieuwd. Voor de uitleg van 

uiterste wilsbeschikkingen nam men het artikel 4.3.1.8 van het ontwerp van het nieuwe erfrecht 

van MEIJERS op. Deze bepaling vormt vandaag de dag artikel 4:46 Nederlands BW. Men zou 

op basis van artikel 4:46, 2e lid Nederlands BW eventueel kunnen denken dat ook daar 

interpretatio cessat in claris nog opgeld maakt.290 Dit artikel bepaalt: "Daden of verklaringen 

van de erflater buiten de uiterste wil mogen slechts dan voor uitlegging van een beschikking 

worden gebruikt, indien deze zonder die daden of verklaringen geen duidelijke zin heeft." 

Rekening houden met daden of verklaringen van de testator is dus uitgesloten wanneer een 

testament duidelijk is.291 Men zou hieruit kunnen afleiden dat elk testament dat wel een 

duidelijke zin heeft, niet voor uitlegging vatbaar is. Artikel 4:46, 1e lid Nederlands BW, dat 

voorrang heeft op het 2e lid, bepaalt echter: "Bij de uitlegging van een uiterste wilsbeschikking 

dient te worden gelet op de verhoudingen die de uiterste wil kennelijk wenst te regelen, en op 

de omstandigheden waaronder de uiterste wil is gemaakt." Hierbij wordt in geen geval vermeld 

dat onduidelijkheid aan uitleg moet voorafgaan. Op grond van deze regel mag men dus ten allen 

tijde zijn toevlucht nemen tot een onderzoek van de context waaronder het testament is gemaakt 

en van de verhoudingen die de erflater wilde regelen, ook bij akten die op het eerste zicht 

duidelijk lijken.292 De reden waarom men met daden of verklaringen van de erflater iets 

                                                 
KREMER, Vaststellingswet. Boek 4: erfrecht, Deventer, Kluwer, 2002, 279; M. J. A. VAN MOURIK, "Uitleg van uiterste 

wilsbeschikkingen", WPNR 2007, 407; G. VAN DER BURGHT, E. W. J. EBBEN en M. KREMER, Vaststellingswet. Boek 4: erfrecht, 

Deventer, Kluwer, 2002, 277, 284. 
289 Rb. Turnhout 6 februari 1992, TBBR 1993, 71. 
290 Nederland: W. G. HUIJGEN, W. M. KLEIJN, T. J. MELLEMA-KRANENBURG, Nieuw erfrecht: de consequenties voor de 

praktijk, Zeist, Kerckebosch, 1998, 99; T. J. MELLEMA-KRANENBURG, "Uitleg en executele" in A. M. VAN RIEMSDIJK en F. 

SCHONEVILLE (eds.), De uitleg van het testament, Apeldoorn, Maklu, 2013, 55; A. F. MOLLEMA, "Uitleg van uiterste 

wilsbeschikkingen en aanverwante zaken" (noot onder Rb. Haarlem 19 maart 2008), WPNR 2008, 822; F. W. J. M. SCHOLS, 

"Uitleg van uiterste wilsbeschikkingen" in M. J. A. VAN MOURIK, Nieuw erfrecht, Deventer, Kluwer, 2002, 180; M. S. VAN 

GAALEN, "De advocaat en uitleg van testamenten" in A. M. VAN RIEMSDIJK en F. SCHONEVILLE (eds.), De uitleg van het 

testament, Apeldoorn, Maklu, 2013, 34. 
291 Nederland: A. F. MOLLEMA, "Uitleg van uiterste wilsbeschikkingen en aanverwante zaken" (noot onder Rb. Haarlem 19 

maart 2008), WPNR 2008, 822. 
292Nederland: Hof Arnhem-Leeuwarden 16 april 2013, www.rechtspraak.nl, ECLI:NL:GHARL:2013:BZ7960 ("De uitleg van 

hetgeen de erflater omtrent de erfopvolging heeft beschikt. Het hof stelt voorop dat iedere wilsverklaring uitleg behoeft en dat 

het bij de uitleg van een wilsverklaring gaat om het vaststellen van het rechtsgevolg waarop zij is gericht."); Rb. Amsterdam 

17 maart 2010, RN 2010, 98 ("Dit betekent dat bij de bepaling van de inhoud van een testament steeds sprake zal zijn van uitleg 

en dat een zuiver taalkundige uitleg van de in het testament gebruikte bewoordingen niet volstaat."); Rb. Arnhem 17 november 

2010, RN 2011, 38 ("In deze zaak gaat het daarbij niet om de onduidelijkheid van de formulering als zodanig maar om de 

onduidelijkheid in het licht van de omstandigheden."); C. L. DE VRIES LENTSCH-KOSTENSE, Conclusie bij HR 8 februari 2013, 
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omzichtiger moet omgaan, ligt in het vormelijk karakter van het testament.293 De vormvereiste 

die bestaat voor uiterste wilsbeschikkingen belet immers de gelijkstelling van elke willekeurige 

uitlating van de erflater aan verklaringen die in de vereiste vorm zijn gesteld.294 Dit komt 

duidelijk naar voor in de Parlementaire Geschiedenis van het nieuw Burgerlijk Wetboek: "Voor 

deze beschikkingen stelt het ontwerp, evenals de geldende wet, evenwel de ingrijpende 

bijzondere regel dat de verklaring, wil zij onaantastbaar rechtsgevolg hebben, moet zijn 

afgelegd in een bepaalde, nauwkeurig voorgeschreven vorm. Met deze rechtsregel ware het 

logisch onverenigbaar elke andere wilsuiting van de overledene, ongeacht haar vorm, met de 

verklaringen die hij wel in de vereiste vorm heeft afgelegd, op één lijn te stellen."295 Had de 

testator het testament echt willen aanpassen, dan moest hij dit op een door de wet 

voorgeschreven manier doen. Uitlegging mag geen voorwendsel worden voor wijziging van 

een uiterste wilsbeschikking. De grens tussen interpretatie en aanpassing is echter niet altijd 

even duidelijk.  

Bij uiterste wilsbeschikking van 29 augustus 1980 bepaalde een dame: "Ik herroep alle vroeger 

door mij opgemaakte wilsbeschikkingen. Ik benoem mijn broer […] tot mijn enige erfgenaam." 

In 1993 huwde de dame in gemeenschap van goederen. In 2004 overleed ze, zonder ooit haar 

testament aangepast te hebben. De broer maakte na haar overlijden aanspraak op de helft van 

de huwelijksgemeenschap. De echtgenoot was van mening dat de broer aan het testament geen 

rechten kon ontlenen. In eerste aanleg besloot de rechtbank296 dat de bewoordingen van het 

testament duidelijk waren en dat er slechts één uitleg mogelijk was. De rechtbank hield hierbij 

rekening met de extrinsieke omstandigheden, zoals getuigenverklaringen. De vrouw meende 

dat haar testament vervallen was omdat ze was gehuwd. Door rechtsdwaling had ze haar 

                                                 
NJ 2013, 238; C. L. DE VRIES LENTSCH-KOSTENSE, Conclusie bij HR 11 oktober 2013, NJ 2014, 127; W. D. KOLKMAN, "Uitleg 
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SCHONEVILLE (eds.), De uitleg van het testament, Apeldoorn, Maklu, 2013, 35; N. C. VAN OOSTROM, "De uitleg van testamenten 
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2013, 49; M. G. VREDEVOOGD, "Haviltexen met testamenten: kunnen Haviltex en de cao-norm worden gebruikt bij de uitleg 
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2002, 279. 
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testament niet herroepen. Hierdoor kon het testament geen gevolgen teweegbrengen. In hoger 

beroep oordeelde het hof297 dat het onduidelijk was of de vrouw wel de bedoeling had haar 

broer onder alle omstandigheden als enige erfgenaam aan te duiden. Opnieuw werden 

verschillende getuigenverklaringen als extrinsiek element gebruikt. Hieruit bleek dat de vrouw 

haar ouders wilde onterven. De benoeming van haar broer tot enig erfgenaam was het middel 

dat zij gebruikte om haar doel te bereiken. Het hof oordeelde dat het de intentie van de dame 

was geweest dat de erfstelling van haar broer alleen zou gelden voor de situatie waarin zij bij 

overlijden niet gehuwd zou zijn. De Hoge Raad volgde de redenering van het hof van beroep: 

"Het testament dient dan ook zo te worden uitgelegd dat de benoeming van [eiser] tot 

erfgenaam alleen gold voor de situatie dat er geen alternatief bestond en dus zou vervallen in 

een situatie waarin wel sprake zou zijn van een zodanig alternatief. Nadien is alsnog een 

alternatief ontstaan door het huwelijk van de erflaatster." De Hoge Raad was van mening dat 

hier een interpretatie van het testament voorlag en geen aanpassing. De reden waarom er aldus 

werd beslist, had te maken met omstandigheden die al bestonden bij de redactie van de akte. 

Er moest uitgelegd worden aan de hand van de bedoeling van de testator op dat ogenblik, ook 

al ging dit lijnrecht in tegen de letter van de akte: "Aldus verstaan geeft het oordeel van het hof 

geen blijk van miskenning van de maatstaf van art. 4:46 BW. Anders dan in de onderdelen 

wordt betoogd, heeft het hof daarbij uitsluitend omstandigheden ten tijde van het opmaken van 

het testament in aanmerking genomen en niet (tevens) omstandigheden die toen nog toekomstig 

waren."298 

C. Rechtvaardiging van interpretatio non cessat in claris 

1. Inleiding 

 INTERPRETATIO NON CESSAT IN CLARIS VINDT RECHTVAARDIGING IN TAALKUNDE EN IN 

RECHT – Om de idee dat enkel onduidelijkheid aanleiding geeft tot interpretatie af te wijzen, 

haalt men diverse redenen aan. Deze clusteren zich rond twee grote thema's. Aan de ene kant 

vindt men een rechtvaardiging in de taalkunde (nrs. 110 en volgende). Aan de andere kant zijn 

er ook juridische argumenten aan te wijzen (nrs. 114 en volgende). 

2. Taalkundige argumentering 

 OM COMMUNICATIE IN DAGELIJKS LEVEN TE KUNNEN VERSTAAN, MAKEN WE ALTIJD 

GEBRUIK VAN CONTEXT – Enkele observaties over de manier waarop de mens dagdagelijks 

communiceert, kunnen licht werpen op de problematiek van interpretatio cessat in claris.299 

Om onze interne gedachten en gevoelens uit te drukken, beschikken wij over een code, namelijk 

de taal. Deze bestaat uit woorden en grammaticale regels, die samen een onbegrensd aantal 
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mogelijkheden bieden om te communiceren. Nu gebruiken we die code op een economische 

manier. We leggen niet alles met hand en tand uit, maar houden rekening met een context, 

waarvan we aannemen dat onze luisteraars die delen, zodat we die niet uitdrukkelijk moeten 

uiteenzetten. Om de code die tot ons gericht wordt, te verstaan, hebben we dus steeds nood aan 

een kader. "Woorden zijn op zichzelf nooit duidelijk", schreef SCHOLTEN al in 1909,300 en 

inderdaad, zonder context zijn woorden, bedingen of contracten niet volledig eenduidig.301  

Lord HOFFMANN brengt een mooi voorbeeld aan om dit dagdagelijks taalgebruik te 

illusteren.302 Stel dat een kind vanop de achterbank van een auto zegt: "Papa, wil je alsjeblieft 

een Cola voor mij kopen." Deze zin is uitgesproken, en moet dus ook begrepen worden, tegen 

de achtergrond van een heel kader van mentale assumpties, die gekend zijn door de vader. Hij 

weet dat er een drank is die Coca-Cola heet, dat hij die kan kopen in een winkel, dat er winkels 

te vinden zijn op zijn reisweg, dat er een systeem bestaat van handel, dat je toelaat iets te 

verkrijgen in ruil voor een som geld, enzovoort. 

In de meeste gevallen worden woorden gebruikt in de gangbare betekenis, die een woordenboek 

vermeldt. Soms geeft het woordenboek meerdere mogelijke uitleggingen aan een woord. Dan 

is het nodig aan de hand van de context na te gaan welke betekenis de spreker in het specifieke 

geval bedoelde. Er kan ook een onderscheid bestaan tussen de betekenis van woorden in de zin 
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van het woordenboek, en de betekenis die de persoon die het woord gebruikte zelf bedoelde.303 

De achtergrond kan hiervoor een indicie zijn. Er is dan een zeer duidelijke dichotomie tussen 

de conventionele betekenis en de betekenis die de spreker aan het woord heeft willen geven. 

Lord HOFFMANN geeft hier opnieuw een duidelijke illustratie.304 Hij verwijst naar mevrouw 

Malaprop, een personage uit het toneelstuk van R. B. SHERIDAN, The Rivals. Deze dame 

gebruikt woorden op een totaal verkeerde manier: ze wendt woorden aan die klinken zoals het 

woord waar ze op doelt, maar die iets heel anders betekenen. Zo stelt ze bijvoorbeeld: "She is 

obstinate as an allegory on the banks of the Nile." Het woord "allegory" past helemaal niet in 

deze zin. Toch is het niet moeilijk te begrijpen wat mevrouw Malaprop hier wil zeggen. De 

rest van de zin biedt immers voldoende context om de werkelijke bedoeling te achterhalen: op 

de oevers van de Nijl liggen geen allegorieën, maar wel alligators, een gelijkaardig klinkend 

woord dat wel past in deze zin.  

Een dergelijke, eerder eenvoudige en logische, denkoefening gebeurt vaak automatisch, omdat 

we ervanuitgaan dat, als iemand iets zegt, hij of zij daar ook effectief iets mee bedoelt, zodat 

we zin willen geven aan de uitdrukkingen die we horen.  

 BESLUITEN TOT DUIDELIJKHEID VERONDERSTELT AL VOORAFGAANDE INTERPRETATIE 

(SENSU LATO) – Zoals uit het bovenstaande blijkt, zijn we in de dagdagelijkste communicatie 

voortdurend bezig met interpreteren, ook al zijn we ons daar niet van bewust. Wanneer een 

persoon oordeelt dat een rechtshandeling, een beding of een woord duidelijk is, dan is er 

eigenlijk al een, al dan niet weloverwogen, proces van grammaticale en/of contextuele 

uitlegging aan voorafgegaan.305 Men heeft dan eerst vastgesteld dat de woorden logischerwijs 

een betekenis moeten krijgen die niet onnauwkeurig of tegenstrijdig is. Hierbij heeft men 

rekening gehouden met de grammaticale betekenis van de bewoordingen enerzijds en met de 

                                                 
303 Engeland: L. H. HOFFMANN, "The Intolerable Wrestle with Words and Meanings", South African LJ 1997, 658; J. P. 

MCBAINE, "The Rule against Disturbing Plain Meaning of Writings", CLR 1943, 148. 
304 Engeland: L. H. HOFFMANN, "The Intolerable Wrestle with Words and Meanings", South African LJ 1997, 658-659. Zie 

ook Investors Compensation Scheme Ltd v West Bromwich Building Society [1997] UKHL 28 ("Many people, including 

politicians, celebrities and Mrs. Malaprop, mangle meanings and syntax but nevertheless communicate tolerably clearly what 

they are using the words to mean. If anyone is doing violence to natural meanings, it is they rather than their listeners."). 
305 Rb. Hasselt 20 januari 2003, RW 2006-07, 1367 ("A priori bestaat er geen onderscheid tussen duidelijke en onduidelijke 

wilsverklaringen, omdat de beoordeling dat een verklaring in een bepaalde context duidelijk is, reeds het resultaat is van 

interpretatie. Duidelijkheid is m.a.w. het gevolg van interpretatie en niet omgekeerd."); L. CORNELIS, Algemene theorie van de 

verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 261; I. DEMUYNCK, "Interpretatie van verzekeringsovereenkomsten" (noot onder 

Vred. Sint-Kwintens-Lennik 13 november 2000), DCCR 2002, 70; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 3. 

Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, 

Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-121; P. MAHILLON, "Postface. Le rôle du juge dans l'interprétation: tension ou extension?" in 

L'interprétation en droit. Approche pluridisciplinaire, Brussel, Facultés universitaires Saint-Louis, 1978, 570; M. PUELINCKX-

COENE, "Beroep op extrinsieke middelen ter interpretatie van testamenten" (noot onder Cass. 23 september 1983), RW 1984-

85, 942; M. VAN HOECKE, De interpretatievrijheid van de rechter, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1979, 76-79; B. 

VEECKMANS, "Interpretatie en aanverwante rechtsbegrippen in geschillen tussen contractanten", Limb.Rechtsl. 2000, 334; J. 

WAELKENS, "Belgian Perspective on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 2013, 

1336. Nederland: G. T. DE JONG en C. J. H. BRUNNER, Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2004, 21; A. S. 

HARTKAMP en C. H. SIEBURGH, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht; 6. 

Verbintenissenrecht. 3: Algemeen overeenkomstenrecht, Deventer, Kluwer, 2014, n° 370; L. C. HOFMANN en P. ABAS, Het 

Nederlands verbintenissenrecht: de algemene leer der verbintenissen, Groningen, Tjeenk Willink, 1977, 171. Engeland: J. P. 

MCBAINE, "The Rule against Disturbing Plain Meaning of Writings", CLR 1943, 148. Rechtsvergelijkend: C. W. CANARIS en 

H. C. GRIGOLEIT, "Interpretation of Contracts" in A. HARTKAMP ea (eds.), Towards a European Civil Code, Nijmegen, Ars 

Aequi Libri, 2004, 458. 
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context anderzijds.306 Een dergelijke uitlegging is interpretatie sensu lato.307 "Uitleggen" heeft 

dan immers een brede betekenis: men viseert een activiteit die direct bij de eerste lezing van 

een tekst gebeurt.308 Kijken of communicatie dan "duidelijk" is, betekent nagaan of deze al dan 

niet juist en volledig beschrijft wat er bedoeld is. Pas als besloten wordt dat dit niet het geval 

is, is er sprake van onduidelijkheid.309 Duidelijkheid is dus het gevolg van uitlegging, en niet 

omgekeerd.310 

Op 22 december 1996 kocht het koppel D-B met een onderhandse verkoopsovereenkomst een 

serviceflat van Restel. Op diezelfde dag sloten koper en verkoper ook een 

dienstverleningscontract, waarbij de verkoper zich ertoe verbond tegen betaling diensten te 

verschaffen, zoals de terbeschikkingstelling van personeel en administratieve diensten en de 

verschaffing van maaltijden. Bovendien verleenden D en B aan Restel een exclusieve volmacht 

van onbepaalde duur ter verhuring van het appartement. De overeenkomst bepaalde: "Restel 

van zijn kant verbindt er zich toe een minimale huur aan 25 000 fr./maand te realiseren 

(referentiepunt +/- 1 januari 1997 en dit ten laatste 4 maanden na de betaling van de 

basisfactuur van het appartement..." Na enkele maanden was appartement nog steeds niet 

verhuurd. D en B stuurden een aangetekend schrijven naar Restel en eisten, op basis van 

vermelde clausule, de betaling van een maandelijks bedrag van 25 000 fr. met ingang van mei 

1997. Restel meende echter dat zij zich er enkel toe had verbonden alles in het werk te stellen 

om het appartement zo spoedig mogelijk te verhuren. Op basis van artikel 1156 BW betoogde 

Restel dat partijen enkel een middelenverbintenis hadden beoogd en dat er geen sanctie was 

voorzien voor de situatie waarbij zij hierin zou falen. De rechter oordeelde echter: "De in de 

bijlage opgenomen bepaling waarop eisers zich beroepen laat naar het oordeel van de 

rechtbank aan duidelijkheid niets te wensen over. Verweerster gaat de resultaatsverbintenis 

aan om ten laatste vier maanden na de betaling van de basisfactuur een minimale huur van 25 

000 fr. per maand te realiseren. Haar stelling dat zij zich er enkel toe verbonden heeft om alles 

in het werk te stellen om het appartement zo spoedig als mogelijk te verhuren en dus met andere 

                                                 
306 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 261 
307 M. COENE, "Art. 895 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 25; M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, "Testamenten: 

Inleiding – Kenmerken", TPR 2013, 681. Zie ook M. PUELINCKX-COENE, "Beroep op extrinsieke middelen ter interpretatie van 

testamenten" (noot onder Cass. 23 september 1983), RW 1984-85, 942. 
308 M. COENE, "Art. 895 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 25; M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, "Testamenten: 

Inleiding – Kenmerken", TPR 2013, 680. 
309 Cass. 12 mei 1966, JT 1967, 43; Pas. 1966, I, 1137; RGAR 1967, n° 7.842 ("Attendu que les termes de l'acte […] sont clairs, 

que son contexte exclut toute imprécision, que le juge ne signale aucun élément de fait permettrant de croire que les parties in 

pu se méprendre sur le sens des mots qu'elles ont employés."); Gent 7 mei 1953, RW 1953-54, 945 ("Overwegende dat de 

bewoordingen van de ingeroepen clausule […] alle twijfel uitsluiten omtrent de bedoeling van de verkoopster Simli, […] dat 

appellant niet gerechtigd is zich te beroepen op artikel 1602 BW, evenmin als op artikel 1162 BW, vermits hier geen 

dubbelzinnigheid van het beding bestaat, noch enige twijfel omtrent de bedoeling van de partijen mogelijk is."); Antwerpen 9 

maart 1995, TAVW 1997, 42; Rb. Neufchâteau 22 maart 2000, RRD 2000, 331 ("Il ne lui appartient cependant pas de modifier 

la portée d'un texte clair et non ambiguë […]. Attendu en l'espèce que les termes de la convention signée par les parties sont 

particulièrement clairs et, de plus, correspondent à la volonté réelle de chacune d'entre elles."); M. COENE, "Art. 895 BW" in 

Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, 

Kluwer, losbl., 25; M. PUELINCKX-COENE, "Beroep op extrinsieke middelen ter interpretatie van testamenten" (noot onder Cass. 

23 september 1983), RW 1984-85, 942; M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, "Testamenten: Inleiding – 

Kenmerken", TPR 2013, 680; B. VAN DEN BERGH, "«Recht zkt zekerheid» voor vaste relatie", RW 2010-2011, 355. 
310 Rb. Hasselt 20 januari 2003, RW 2006-07, 1367 ("Duidelijkheid is m.a.w. het gevolg van interpretatie en niet omgekeerd."); 

I. DEMUYNCK, "Interpretatie van verzekeringsovereenkomsten" (noot onder Vred. Sint-Kwintens-Lennik 13 november 2000), 

DCCR 2002, 70; B. VAN DEN BERGH, "«Recht zkt zekerheid» voor vaste relatie", RW 2010-2011, 355; B. VEECKMANS, 

"Interpretatie en aanverwante rechtsbegrippen in geschillen tussen contractanten", Limb.Rechtsl. 2000, 334; L. J. WINTGENS, 

"Zeker weten? Enkele rechtsfilosofische en rechtstheoretische opmerkingen over rechtszekerheid", RW 1993-94, 1081. 
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woorden slechts een inspanningsverbintenis zou hebben opgenomen, is in strijd met de 

duidelijke bewoordingen van voormelde bepaling." Men zou kunnen denken dat de rechter hier 

oordeelde dat er geen nood was aan interpretatie, omdat het litigieuze beding duidelijk was. 

Toch was dit niet het geval. Hij voegde er immers aan toe: "Indien het enkel de bedoeling van 

partijen was geweest om het appartement zo vlug als mogelijk te verhuren, dan had het 

trouwens geen zin om de realisatie van een minimale huur per maand vanaf een welbepaalde 

datum te bedingen. Het feit dat in de hiervoor geciteerde bepaling geen sanctie of 

schadevergoeding is voorzien, kan er evenmin toe leiden dat van verweerster niets zou kunnen 

worden geëist." Hij ging hier dus toch op zoek naar de bedoeling van de partijen en besloot pas 

tot duidelijkheid van de clausule na de intentie van de partijen te hebben achterhaald: het 

beding gaf de intentie duidelijk weer.311 

Interpreteren wordt pas dan een weloverwogen handeling, waarbij men effectief beseft dat men 

aan het interpreteren is, wanneer bij een eerste – noodzakelijkerwijs interpretatieve – lezing van 

een tekst twijfel blijkt te zijn over de juiste betekenis ervan.312 In dat geval is er nood aan een 

tweede interpretatieronde: nadat men eerst, op basis van uitlegging, heeft ontdekt dat er 

onduidelijkheid is, moet men opnieuw de methode van de uitleg gebruiken, om na te gaan welke 

mogelijke betekenis nu de juiste is. Dan heeft "interpreteren" een engere betekenis 

(interpretatie sensu stricto) en doelt het woord op "duidelijk maken wat onduidelijk is".313 

Van K. en C. verleenden op 10 februari 2001 BVBA J. A. op 10 februari 2001 een exclusieve 

makelaarsopdracht voor de verkoop van hun woonhuis met stallingen, tegen een vraagprijs van 

930 000 gulden. De overeenkomst bepaalde onder andere: "Artikel 5: dat deze overeenkomst 

wordt gesloten voor een periode van zes maanden, telkenmale stilzwijgend verlengd met 

eenzelfde periode, behoudens opzegging uitsluitend per aangetekende brief aan de makelaar 

betekend één maand vóór het verstrijken van de periode; Artikel 4: dat indien de opdrachtgever 

tijdens de betrokken periode vroegtijdig een einde maakt aan de verkoopopdracht, hij een 

vergoeding zal verschuldigd zijn gelijk aan de helft van het overeengekomen commissieloon, 

voor zover binnen het jaar het onroerend goed niet weer te koop wordt aangeboden, zo niet is 

het volledige commissieloon verschuldigd." Op 30 juli 2001 stuurden Van K. en C. aan BVBA 

J. A. een aangetekende brief met volgende inhoud: "Hierbij zeggen wij de verkoopopdracht 

van 10 februari 2001 aan u op. Helaas heeft deze niet geleid tot verkoop van ons onroerend 

goed, de markt voor deze woning zal niet zo groot zijn, wij blijven er dus maar wonen." BVBA 

J. A. vond dat deze brief een vroegtijdige beëindiging van de makelaarsovereenkomst inhield 

en maakte met toepassing van artikel 4 aanspraak op een vergoeding gelijk aan de helft van het 

overeengekomen commissieloon. Van K. en C. beschouwden deze brief dan weer als een 

opzegging in de zin van artikel 5 van de overeenkomst, die echter te laat was voor de 

eerstvolgende vervaldatum van 10 augustus 2001 en dan ook slechts uitwerking kreeg op de 

navolgende vervaldatum van 10 februari 2002. Omdat er geen koop werd gesloten, waren er 

dus ook geen kosten verschuldigd. De rechter oordeelde over de vraag of de brief een 

onmiddellijke – en dus vroegtijdige – verbreking van de makelaarsovereenkomst was, dan wel 

                                                 
311 Kh. Gent 11 januari 2001, JDSC 2003 (verkort), 138; TBH 2002, 135. 
312 B. VEECKMANS, "Interpretatie en aanverwante rechtsbegrippen in geschillen tussen contractanten", Limb.Rechtsl. 2000, 334. 

Nederland: A. S. HARTKAMP en C. H. SIEBURGH, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk 

recht; 6. Verbintenissenrecht. 3: Algemeen overeenkomstenrecht, Deventer, Kluwer, 2014, n° 370. 
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rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 25; M. PUELINCKX-COENE, "Beroep op extrinsieke middelen ter 
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een rechtsgeldige opzegging van de overeenkomst tegen de eerstvolgende nuttige vervaldatum. 

De rechter legde zeer duidelijk uit dat interpretatio cessat in claris een illusie is: "Om die vraag 

te beantwoorden, moet de brief van 30 juli 2001 geïnterpreteerd worden. De rechtbank acht 

de opvatting onjuist dat alleen onduidelijke wilsverklaringen moeten worden geïnterpreteerd. 

Van elke wilsverklaring kan de betekenis eerst door interpretatie worden vastgesteld. 

Betekenissen van woorden zijn nooit op zichzelf duidelijk, uniek en onveranderlijk, maar 

afhankelijk van de contexten en situaties waarin zij worden gebruikt. A priori bestaat er geen 

onderscheid tussen duidelijke en onduidelijke wilsverklaringen, omdat de beoordeling dat een 

verklaring in een bepaalde context duidelijk is, reeds het resultaat is van interpretatie. 

Duidelijkheid is m.a.w. het gevolg van interpretatie en niet omgekeerd." De rechter oordeelde 

op basis van een heel aantal externe omstandigheden en besloot: "Op grond van al deze 

elementen besluit de rechtbank dat de werkelijke wil van verweerders als auteurs van de brief 

van 30 juli 2001 erin bestond om de tussen partijen gesloten overeenkomst onmiddellijk te 

verbreken en dat eiseres als bestemmeling van deze brief deze werkelijke wil als zodanig ook 

begrepen heeft."314 

 NAAST INTRINSIEKE ONDUIDELIJKHEID MOET OOK EXTRINSIEKE ONDUIDELIJKHEID 

ONDERSCHEIDEN WORDEN – Uit het voorgaande volgt logischerwijs dat men dus niet enkel tot 

onduidelijkheid kan besluiten op basis van een onderzoek van de letter van de woorden. 

Inderdaad, als een term of een beding op zich ambigu is, of dat wordt door de combinatie met 

een ander woord of onderdeel van een tekst, dan ontstaan er in elk geval twijfel over de 

betekenis. Dit is intrinsieke onduidelijkheid ("patent ambiguity").315 Er bestaat echter ook 

extrinsieke onduidelijkheid ("latent ambiguity").316 Deze ontstaat wanneer een op het eerste 

zicht heldere tekst tijdens de eerste interpretatieronde in vraag wordt gesteld door het bestaan 

van externe omstandigheden die in de richting van een andere betekenis wijzen.317 Geeft men 

een puur taalkundige betekenis aan woorden, dan ontkent men het bestaan van extrinsieke 

onduidelijkheid.  

Meneer Van de P. liet in zijn testament "de exploitatie van den bierhandel" na aan zijn broer 

Eugène en zijn nicht Marie Louise. Na zijn overlijden ontstond er onenigheid over de omvang 

van dit legaat. Betrof het enkel de brouwerij of ook de exploitatie van de drie herbergen die het 

                                                 
314 Rb. Hasselt 20 januari 2003, RW 2006-07, 1367. 
315 Frankrijk: G. CHANTEPIE, "L'exigence de clarté dans la rédaction du contrat", RDC 2012, (989) II A 1; C. GRIMALDI, 

"Paradoxes autour de l'interprétation des contrats", RDC 2008, (207) n° 12; M. LAMOUREUX, "La clause d'intégralité en droit 

français, anglais et américain", Rev Lamy dr. civ 2007, 75, 82; Engeland: E. CAMPBELL, "The interpretation of wills and trusts: 

a modern approach", PCB 2004, 293; K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 302-

305; G. THOMAS, Thomas on Powers, Oxford, Oxford University Press, 2012, n° 2.40. 
316 Frankrijk: G. CHANTEPIE, "L'exigence de clarté dans la rédaction du contrat", RDC 2012, (989) II A 1; V. EGEA, "La 

délicate question de l'interprétation des contrats" (noot onder Aix-en-Provence 26 juni 2002), La Semaine Juridique Edition 

Générale 2004, II 10022; C. GRIMALDI, "Paradoxes autour de l'interprétation des contrats", RDC 2008, (207) n° 12; M. 
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2012, n° 2.40. 
317 Frankrijk: G. CHANTEPIE, "L'exigence de clarté dans la rédaction du contrat", RDC 2012, (989) II A 1; V. EGEA, "La 

délicate question de l'interprétation des contrats" (noot onder Aix-en-Provence 26 juni 2002), La Semaine Juridique Edition 
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bier afnamen? De feitenrechter was van mening dat de herbergen hier ook onder vielen, omdat 

de zeer kleine bierhandel steeds over die drie drankgelegenheden beschikte en omdat het 

legateren van de exploitatie van de bierhandel geen zin zou hebben zonder de genotsrechten 

over de herbergen. De tegenpartij vond echter dat de term "bierhandel" klaar en duidelijk was 

en enkel op de onderneming doelde die bier vervaardigde en het aan drankgelegenheden 

verhandelde. Het Hof van Cassatie was het eens met de feitenrechters. Het woord "bierhandel" 

mocht dan wel op zich duidelijk zijn, maar externe factoren deden vermoeden dat de wil van 

de testator niet overeenkwam met de letterlijke betekenis van de term. De appelrechters hadden 

de bewijskracht van de akte niet geschonden.318 

 DUIDELIJKHEID IS EEN SUBJECTIEF BEGRIP – Een bijkomend probleem is de subjectiviteit en 

de relativiteit van het begrip duidelijkheid.319 Wie een tekst bekijkt, twijfelt over de betekenis 

ervan of niet: hij vindt de tekst persoonlijk ofwel duidelijk ofwel onduidelijk. Bekijkt men deze 

kwestie objectief, dan komt men tot een heel andere uitkomst. De grens trekken tussen de polen 

zonneklaar en ambigu blijkt dan onmogelijk. Wat voor de ene persoon onmiskenbaar is, kan 

voor de andere totaal enigmatisch zijn. De betekenis van woorden varieert bovendien 

naargelang het tijdperk en het gebied waarin ze zijn aangewend.320 Het is daarnaast ook 

mogelijk dat meerdere partijen een beding allemaal begrijpelijk vinden, maar het toch elk in 

een andere zin opvatten. Het is geen wonder dat de uitdrukking "Zoveel hoofden, zoveel 

zinnen…" het tot vast taalgebruik geschopt heeft. 

3. Juridische argumentering 

 PRIMA FACIE DUIDELIJKHEID IS ONVERZOENBAAR MET BASISINTERPRETATIEREGEL – Het 

doorgedreven vasthouden aan interpretatio cessat in claris staat haaks op de 

basisinterpretatieregel die in alle onderzochte jurisdicties ingang vindt, en die stelt dat de 

bedoeling van de partijen moet voorgaan op hun woorden (nrs. 121 en volgende). Dit wil 

zeggen dat men bij het geven van betekenis aan een rechtshandeling steeds naar de wil van de 

partijen moet kijken. Deze werkelijke partijwil moet achterhaald worden aan de hand van 

interne en externe omstandigheden (nrs. 296 en volgende). Net zoals in het gewone taalgebruik 
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implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, 

losbl., II.4-121; B. MAES, "Bewijskracht en bewijswaarde: kanttekeningen bij de rechtspraak van het Hof van Cassatie", P&B 

1995, 144. Engeland: Slim v Daily Telegraph [1968] 2 QB 157 ("The same words may be understood by one man in a different 

meaning from that in which they are understood by another and both meanings may be different from that which the author of 

the words intented to convey."). 
320 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 95; Y. HANNEQUART, "Interprétation 

des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 105; F. RIGAUX, La nature du controle de 

la cour de cassation, Brussel, Bruylant, 1966, 282; P. LECLERCQ, Conclusie bij Cass. 17 november 1932, Pas. 1933, I, 9. 
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het geval is, kan men ook aan de termen van een rechtshandeling slechts betekenis geven 

wanneer men deze binnen een bepaalde context plaatst.321 Op basis van een confrontatie van de 

letter van de rechtshandeling, ook al is deze zonneklaar, met de daarvan afwijkende intentie van 

de partijen, kan men steeds tot onduidelijkheid besluiten.322 Meer bepaald gaat het dan om 

extrinsieke onduidelijkheid (nr. 112).  

Toen C. M. na zijn werk zijn auto in de garage wou zetten, werd deze gestolen. C. M. was 

uitgestapt om de garagepoort open te doen, zocht enkele ogenblikken naar de sleutel, en hoorde 

                                                 
321 Rb. Hasselt 20 januari 2003, RW 2006-07, 1367 ("De rechtbank acht de opvatting onjuist dat alleen onduidelijke 

wilsverklaringen moeten worden geïnterpreteerd. Van elke wilsverklaring kan de betekenis eerst door interpretatie worden 

vastgesteld. Betekenissen van woorden zijn nooit op zichzelf duidelijk, uniek en onveranderlijk, maar afhankelijk van de 

contexten en situaties waarin zij worden gebruikt. A priori bestaat er geen onderscheid tussen duidelijke en onduidelijke 

wilsverklaringen, omdat de beoordeling dat een verklaring in een bepaalde context duidelijk is, reeds het resultaat is van 

interpretatie. Duidelijkheid is m.a.w. het gevolg van interpretatie en niet omgekeerd."); A. DE BOECK en M. VAN HOECKE, 

"The Interpretation of Standard Clauses in European Contract Law" in H. COLLINS (ed.), Standard Contract Terms in Europe, 

Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2008, 219; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in 

Obligations. Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-7; M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. 

GEELHAND, "Testamenten: Inleiding – Kenmerken", TPR 2013, 680; F. RIGAUX, La nature du controle de la cour de cassation, 

Brussel, Bruylant, 1966, 280-282; M. VAN DE KERCKHOVE, "La doctrine du sens clair des textes et la jurisprudence de la Cour 

de Cassation de Belgique" in L'interprétation en droit. Approche plurisiciplinaire, Brussel, Facultés universitaires St.-Louis, 

1987, 20; Nederland: G. T. DE JONG en C. J. H. BRUNNER, Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2004, 21; A. S. 

HARTKAMP en C. H. SIEBURGH, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht; 6. 

Verbintenissenrecht. 3: Algemeen overeenkomstenrecht, Deventer, Kluwer, 2014, n° 370-371; J. HIJMA, C. C. VAN DAM, W. 

A. M. VAN SCHENDEL en W. L. VALK, Rechtshandeling en overeenkomst, Deventer, Kluwer, 2013, 278; J. M. VAN DUNNÉ, 

Verbintenissenrecht. Deel 1. Contractenrecht, Deventer, Kluwer, 2001, 138; J. M. VAN DUNNE, "Aanpassing van de 

overeenkomst bij onvoorziene omstandigheden: een kwestie van uitleg?", Contracteren 2011, 112. Engeland: M. CHEN-

WISHART, Contract Law, Oxford, Oxford University Press, 2015, 406; M. A. CLARKE, "The interpretation of (transnational) 

commercial contracts according to English law", NTHR 2005, 115. Rechtsvergelijkend: C. JANSEN, "Contractsuitleg naar 

Nederlands en Engels recht" in Ius romanum - Ius commune - Ius hodiernum. Studies in honour of Eltjo J.H. Schrage on the 

occasion of his 65th birtday, Amsterdam, Scientia Verlag, 2010, 227. 
322 Cass. 21 maart 1969, Arr. Cass. 1969, 683; Pas. 1969, I, 649 ("Dat een bepaling, die op zichzelf en afzonderlijk beschouwd 

ondubbelzinnig is, dubbelzinnig kan worden wanneer, zoals de rechter het den deze reveleert, men ze in verband stelt met de 

andere bepalingen van het contract en de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen."); Luik 22 november 1977, JL 1977-

78, 225 ("Le juge peut s'écarter des termes 'aparamment' clairs d'un acte s'il estime établi qu'ils ne correspondent pas à la 

volonté des parties."); Kh. Luik 31 maart 1965, De Verz. 1966, 669; JL 1965-66, 27 ("Attendu que quel que soit le caractère 

du contrat, on n'interprète pas une clause claire, sauf si elle est énervée ou contredite par une autre disposition précise de la 

même convention ou par la nature de contrat ou l'esprit ou l'intention commune des parties."); Rb. Brussel 13 februari 1997, 

Rev not. b. 2000, 415 ("Pareillement la foi due aux actes ne peut empêcher le juge de s'écarter de leurs termes qui ne sont 

clairs qu'en apparence mais se révèlent, par leur confrontation avec les autres éléments de l'espèce soit ambigus, soit 

incompatibles avec l'intention de l'auteur de l'acte clairement exprimée par ailleurs."); Rb. Brugge 16 juni 2006, T.App. 2008, 

65 ("Daar waar artikelen 1157, 1158, 1159 en 1162 BW bepalen hoe een beding dient te worden geïnterpreteerd wanneer de 

bewoordingen voor tweeërlei zin vatbaar zijn of in geval van twijfel, blijkt uit niets dat de wetgever voor de toepassing van 

artikel 1156 BW dezelfde dualiteit der bewoordingen of twijfel als voorwaarde zou hebben gesteld, temeer in artikel 1156 BW 

specifiek bepaald staat dat de gemeenschappelijke bedoeling van partijen primeert op de letterlijke zin van de woorden, hetgeen 

impliceert dat deze letterlijke zin niet noodzakelijk voor tweeërlei zin of twijfel vatbaar dient te zijn."); J. DABIN, noot onder 

Cass. 30 januari 1947, RCJB 1947, 219; A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 

2010, 10; F. DUMON, "De motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van de akten", RW 1978-79, n° 28; A. 

GESCHÉ, noot onder Cass. 8 december 1930, Pas. 1931, I, 6; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du 

contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-7-II.1.5-8, II.1.5-20; M. PUELINCKX-

COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, "Testamenten: Inleiding – Kenmerken", TPR 2013, 681. Frankrijk: G. CHANTEPIE, 

"L'exigence de clarté dans la rédaction du contrat", RDC 2012, (989) II A 1; V. EGEA, "La délicate question de l'interprétation 

des contrats" (noot onder Aix-en-Provence 26 juni 2002), La Semaine Juridique Edition Générale 2004, II 10022; C. GRIMALDI, 

"Paradoxes autour de l'interprétation des contrats", RDC 2008, (207) n° 12; M. LAMOUREUX, "La clause d'intégralité en droit 

français, anglais et américain", Rev Lamy dr. civ 2007, 75, 82. Nederland: A. C. VAN SCHAIK, "Uitlegregels", WNPR 1998, 

277. Engeland: E. CAMPBELL, "The interpretation of wills and trusts: a modern approach", PCB 2004, 293; K. LEWISON, The 

Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 305-307; G. THOMAS, Thomas on Powers, Oxford, Oxford 

University Press, 2012, n° 2.40. 
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achter hem iemand met zijn auto vertrekken. C. M. had een diefstalverzekering voor deze 

wagen lopen bij verzekeraar NV A. De algemene voorwaarden van de polis voor 

diefstalverzekering bepaalden: "la garantie ne s'applique pas si le véhicule a été abandonné 

dans un lieu accessible au public alors que les portières n'étaient pas verrouillées ou que la 

clé se trouvait sur le véhicule d'une manière apparente". Op basis van deze clausule wilde de 

verzekeraar geen vergoeding uitkeren. C. M. vond dat hij hier wel recht op had. De hele 

discussie spitste zich toe op de interpretatie van de term "abandonné". Was de auto 

achtergelaten? De rechter vond dat er eerst moest nagegaan worden of de clausule onduidelijk 

was en gaf ook de manier weer waarop dit moest gebeuren: "Attendu qu'il importe avant tout 

de vérifier si la clause litigieuse présente réellement un caractère obscur ou ambigu et donc 

de rechercher, même si un contrat d'adhésion n'est pas le résultat d'une libre discussion, la 

volonté des parties." Deze zinsnede geeft de problematiek juist weer: de karakterisatie als 

"onduidelijk" kan voortkomen uit onduidelijke bewoordingen, maar ook uit de wil van de 

partijen. Toch was in deze zaak de letterlijke betekenis van de term "abandonné" 

ondubbelzinnig. De rechter oordeelde dat de auto niet achtergelaten was, omdat C. M. deze op 

het moment van de diefstal aan het gebruiken was.323 

Men zoekt dan met behulp van interne en externe elementen naar de werkelijke partijbedoeling 

(interpretatie sensu lato) om ervoor te zorgen dat de, op het eerste gezicht helder geformuleerde, 

akte, op basis van een andere, meer preciese betekenis, toch de juridische gevolgen kan teweeg 

brengen die door de partijen gewild waren.324 Wijst een dergelijk onderzoek uit dat wat de 

partijen beoogden hetzelfde is als wat men aan de hand van een letterlijke betekenis zou denken, 

dan is de akte duidelijk en hoeft deze niet aan een tweede interpretatieronde blootgesteld te 

worden.325 

Een testament omschreef een bijzonder legaat in de volgende bewoordingen: "450 000 BEF en 

al mijn meubelen, klederen, linnen, juwelen en andere roerende goederen...". Onenigheid rees 

over wat onder 'andere roerende goederen' moest verstaan worden. De begunstigde van het 

legaat meende dat dit beding duidelijk was en dat alle roerende goederen eronder vielen. De 

algemeen legataris argumenteerde dat het niet zinvol was dat de decuius roerende goederen 

apart opsomde, wanneer ze op alle roerende goederen zou doelen, en vond dat enkel roerende 

goederen van dezelfde aard als de vermelde onder het legaat vielen. De rechter oordeelde dat 

het beding op zich duidelijk was, maar dat er toch interpretatie nodig was en overwoog: 

"Overwegende dat het gebruik in een testament van op zichzelf klare en duidelijke 

bewoordingen niet noodzakelijk impliceert dat het testament de wil van de testator zonder meer 

volledig en ondubbelzinnig releveert en de uitlegging van deze tekst door de rechter, teneinde 

de werkelijke bedoeling van de testator te eerbiedigen, overbodig zou zijn, laat staan hieraan 

in de weg zou staan." De rechter hield rekening met intrinsieke en met extrinsieke elementen 

en besloot "dat deze bewoordingen werden gebruikt om de hieraan voorafgaande opsomming 

'meubelen, klederen, linnen, juwelen en...' volledig te maken en derhalve alle roerende 

                                                 
323 Kh. Bergen 20 mei 1999, AJT 2000-01, 140.  
324 Cass. 30 april 1976, RW 1976-77, 1313 ("Door de draagwijdte van de overeenkomst te bepalen aan de hand van de feitelijke 

uitvoering ervan, en door de elementen op te sommen waaruit volgt dat, niettegenstaande de termen van het beding, de 

werkelijke bedoeling van de partijen is geweest de schorsing van de dekking pas te laten intreden na ingebrekestelling en zulks 

vanaf de ingebrekestelling, maakt de rechter toepassing van art. 1156 BW."). Zie, voor dezelfde redenering van toepassing op 

testamenten, M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, "Testamenten: Inleiding – Kenmerken", TPR 2013, 681. 
325 M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, "Testamenten: Inleiding – Kenmerken", TPR 2013, 681. Nederland: 

A. C. VAN SCHAIK, "Uitlegregels", WNPR 1998, 277. 
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goederen aanduiden van dezelfde aard en geen liggende gelden noch waardepapieren 

bedoelden."326 

 BELANG VAN DE JUISTE TERMINOLOGIE: VERWIJST DEZE WEL OF NIET NAAR DE PARTIJWIL? 

– Belangrijk hierbij is dat men steeds de juiste terminologie gebruikt met betrekking tot dit 

probleem.327 Verschillende termen en noties komen immers naast elkaar voor: "duidelijke en 

ondubbelzinnige bewoordingen",328 "klare en duidelijke of preciese termen",329 "een duidelijke 

overeenkomst"330 of "een duidelijk uitgedrukte wil"331. Nu hebben dergelijke zinsneden niet 

allemaal dezelfde betekenis: in sommige is een intentioneel element opgenomen, in andere dan 

weer niet. Zo betekent "een duidelijke uitgedrukte wil" dat de termen die gebruikt zijn, in hun 

letterlijke betekenis conform zijn aan de gemeenschappelijke wil van de partijen. Wanneer men 

het heeft over "klare en duidelijke of preciese termen", gaat het over bewoordingen die op zich 

begrijpelijk zijn, maar blijft de mogelijkheid openstaan dat de partijen iets anders hebben 

bedoeld dan de termen zelf weergeven. Een "duidelijke term" is in geen geval hetzelfde als een 

                                                 
326 Antwerpen 7 juni 1999, RW 1999-00 (verkort), 1205. Zie, voor een gelijkaardige uitspraak Rb. Brussel 24 februari 1995, 

Revnot.b. 2000, 412 ("Une expression claire et non ambiguë ne requiert ni n'autorise aucune interprétation. Cependant que 

l'évolution remarquable des intentions de feu Madame P. concernant tant l'identité de son légataire universel que les 

destinataires de ses multiples legs particuliers et la consistance de ceux-ci autorise, d'une part, à rechercher les motifs de ces 

revirements antérieurs en l'espace de moins de cinq années; d'autre part, à s'interroger sur ses intentions réelles, à l'égard du 

demandeur."). Deze uitspraak werd echter verbroken door het Hof van Beroep: Brussel 9 maart 1999, AJT 2000-01, 223, noot 

N. LABEEUW; Revnot.b. 2000, 420, noot D.S. ("Dès lors que le texte d'un testament est clair, il n'y a pas lieu de recourir à des 

éléments extrinsèques pour remettre en cause cette expression de la volonté."). Deze laatste beslissing wordt terecht bekritiseerd 

in M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, "Testamenten: Inleiding – Kenmerken", TPR 2013, 683. Zie ook D. 

STERCKX, "La lettre et l'esprit des dernières volontés", Revnot.b. 2009, 354-355. 
327 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 11; Y. HANNEQUART, "Interprétation 

des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 105. 
328 Gent 24 mei 1967, De Verz. 1967, 825 ("De bewoordingen van de polis aangaande de verplichting van de kennisgeving zijn 

duidelijk en ondubbelzinnig."); Luik 3 april 1968, RGAR 1969, n° 8.230 ("Que ce texte est clair et exempt d'équivoque, qu'il 

ne peut être susceptible d'interprétation."); Rb. Brussel 24 februari 1995, Rev not. b. 2000, 412 ("Attendu qu'en principe, une 

expression de volonté claire et non ambiguë ne requiert ni n'autorise aucune interprétation."); Rb. Neufchâteau 22 maart 2000, 

RRD 2000, 331 ("Que si le juge peut ne pas s'arrêter au texte littéral d'une convention mais a le devoir de rechercher l'intention 

réelle des parties, il ne lui appartient cependant pas de modifier la portée d'un texte clair et non ambiguë en raison de la 

survenance de facteurs que les parties n'ont pas pris en compte lors de la conclusion du contrat."). 
329 Brussel 9 juni 1964, De Verz. 1966, 443 ("Overwegende dat de bewoordingen van het verzekeringscontract klaar en 

duidelijk zijnde, voor geen interpretatie vatbaar zijn."); Brussel 28 oktober 1968, De Verz. 1969, 407 ("Attendu que la clause 

de l'article 10 du contrat est claire et précise, qu'elle ne permet aucune contestation ou interprétation quant à son sens et sa 

portée."); Arbh. Gent 26 juni 1996, Soc. Kron. 1996, 436 ("Het door geïntimeerde aangehaalde artikel 1156 BW […] is ter 

zake niet toepasselijk, omdat de bewoordingen van het contract klaar en duidelijk zijn, terwijl interpretatie enkel toegelaten is 

in het geval van dubbelzinnigheid."); Kh. Brussel 23 oktober 1963, RW 1965-66, 688; De Verz. 1966, 443 ("Overwegende dat 

de bewoordingen van het verzekeringscontract klaar en duidelijk zijnde, voor geen interpretatie vatbaar zijn."). 
330 Rb. Brussel 12 mei 2004, RGAR 2006, n° 14.074 ("Que les conventions claires ne donnent pas lieu à interprétation."). 
331 Cass. 23 september 1983, Arr.Cass. 1983, 70; Bull. 1984, 71; Pas. 1984, I, 71; RW 1984-85, 935, noot M. PUELINCKX-

COENE ("Overwegende dat de appelrechters, nu zij vaststellen dat de wil van de erflater […] niet volkomen duidelijk is."); 

Brussel 23 februari 1960, Pas. 1960, II, 243 ("Attendu que dans tout contrat […] la volonté clairement exprimée par les 

contractants détermine souverainement les effets juridiques résultant de l'accord qu'il constate. […]."); Luik 26 juni 1961, 

Pas. 1962, II, 98 ("Attendu que pour exorbitantesqu'aparaissent les conséquences du texte querellé, encore découlent-elles 

nécessairement de la seule volonté clairement exprimée par les parties."); Brussel 31 oktober 1961, De Verz. 1962, 689 

("L'intention des parties dans la clause particulière n° 9 est claire et ne requiert aucune interprétation. Attendu qu"une 

convention claire n'est pas susceptible d'interprétation. Que cette clause n° 9 exprime la volonté des parties."); Brussel 9 maart 

1999; Rev not. b. 2000, 420 ("Que ce texte ne présente aucune amiguïté. Qu'il constitue l'expression souveraine de la volonté 

de Madame P. Que dès lors que ce texte est clair, il n'y a pas lieu de remettre en cause cette expression de volonté."); Kh. 

Brussel 29 juni 1960, De Verz. 1962, 685 ("Que l'intention des parties dans la clause particulière n° 9 est claire et n'exige 

aucune interprétation."). 
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"duidelijk uitgedrukte intentie".332 Is de intentie duidelijk uitgedrukt, dan kan men stellen dat 

er geen verdere plaats meer is voor uitlegging.333 Men heeft dan immers al uitgelegd. Zijn de 

termen op zich echter helder, dan kan men daaruit niet ipso facto afleiden dat het negotium, de 

gemeenschappelijke wil, ook zonneklaar is, omdat er mogelijk sprake is van extrinsieke 

onduidelijkheid.334 

NV Hôtel Président WTC en NV Grupo Hoteles Unidos (GHU) sloten een overeenkomst 

getiteld "concession d'exploitation de fonds de commerce", voor de exploitatie van een 

vijfsterrenhotel gedurende 20 jaar. Omwille van enkele grove contractuele tekortkomingen aan 

de kant van GHU, vorderde WTC de gerechtelijke ontbinding van het contract. In hoger beroep 

riep GHU de onbevoegdheid van de rechter in. Het zou hier om een handelshuur gegaan zijn, 

waardoor de vrederechter bevoegd was. De rechter oordeelde dat er naar artikel 1156 BW 

moest gekeken worden en "qu'en l'espèce, les parties ont exprimé clairement leur volonté; 

Qu'ainsi, il est précisé […] dans l'article 12 que 'Les parties déclarent que la loi du 30 avril 

1951 sur les baux commerciaux n'est pas applicable à la présente convention, celle-ci visant 

uniquement, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la gérance ou l'exploitation du fonds de 

commerce hôtelier de la SA Hôtel Président WTC, en sorte que cette dernière n'a confié ou 

concédé aucun droit de bail sur l'immeuble […]."335 De rechter gebruikte hier de juiste 

formulering: niet "de clausule is duidelijk", maar wel de "clausule is een duidelijke uitdrukking 

van de partijwil". 

D. BESLUIT BIJ HOOFDSTUK III 

 VOORRANG VOOR VERBA BIJ TOEPASSINGSGEBIED INTERPRETATIEREGELS DOORHEEN DE 

GESCHIEDENIS, MAAR REGEL VANAF 19E EEUW IN VRAAG GESTELD – De 

basisinterpretatieregel, die de verhouding tussen verba en voluntas beschrijft, geeft al van 

oudsher aanleiding tot twee verschillende vragen gaf, namelijk de kwestie van het 

toepassingsgebied van de interpretatieregels (wanneer moet men interpreteren?) en de 

problematiek van de invulling van de interpretatieregels (hoe moet men uitleggen?). Op de 

eerste vraag werd doorheen de geschiedenis consequent besloten dat enkel onduidelijke 

overeenkomsten mochten geïnterpreteerd worden (nrs. 26 en volgende). In de 19e eeuw begon 

er echter kritiek te komen op deze regel (nrs. 85 en volgende). De huidige visie op interpretatio 

cessat in claris verschilt per jurisdictie (nrs. 97 en volgende). In Frankrijk en Engeland kent 

deze regel nog steeds toepassing, zij het dat er een flinke uitholling van de regel heeft 

                                                 
332 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 11; Y. HANNEQUART, "Interprétation 

des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 105; M. PUELINCKX-COENE, "Beroep op 

extrinsieke middelen ter interpretatie van testamenten" (noot onder Cass. 23 september 1983), RW 1984-85, 942. 
333 Gent 7 mei 1953, RW 1953-54, 945 ("Overwegende dat de bewoordingen van de ingeroepen clausule […] alle twijfel 

uitsluiten omtrent de bedoeling van de verkoopster Simli, […] dat appellant niet gerechtigd is zich te beroepen op artikel 1602 

BW, evenmin als op artikel 1162 BW, vermits hier geen dubbelzinnigheid van het beding bestaat, noch enige twijfel omtrent de 

bedoeling van de partijen mogelijk is."); Brussel 23 februari 1960, Pas. 1960, II, 243 ("Attendu que dans tout contrat […] la 

volonté clairement exprimée par les contractants détermine souverainement les effets juridiques résultant de l'accord qu'il 

constate. […] Qu'il n'y a pas lieu à l'interprétation des clauses acceptées si, comme en l'espèce, elles sont claires, précises, 

sans ambiguïté."). 
334 Cass. 23 september 1983, Arr.Cass. 1983, 70; Bull. 1984, 71; Pas. 1984, I, 71; RW 1984-85, 935, noot M. PUELINCKX-

COENE ("Overwegende dat de appelrechters, nu zij vaststellen dat de wil van de erflater […] niet volkomen duidelijk is, diens 

werkelijke wil vermogen vast te stellen aan de hand van de extrinsieke gegevens die zij vermelden."). 
335 Luik 3 februari 2004, JLMB 2004, 1725; RRD 2005 (verkort), 163. 
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plaatsgevonden in Engeland. In België en Nederland besluit men de dag van vandaag echter dat 

interpretatio cessat in claris een achterhaalde regel is. 

 ARGUMENTATIE PRO INTERPRETATIO CESSAT IN CLARIS – Voorvechters van interpretatio 

cessat in claris beroepen zich op verschillende argumenten. Zo stellen ze dat deze regel niet 

meer dan logisch is: waarom zou men interpreteren als er geen onduidelijkheid is? Bovendien 

moeten de woorden die de partijen gebruiken, gezien worden als een vehikel om hun gedachten 

te uiten. Wordt er ingegaan tegen deze woorden, ook al zijn deze duidelijk, dan zou de 

interpretator zijn eigen wil voorrang geven boven die van de partijen. Daarnaast wordt 

geoordeeld dat de normale betekenis van de woorden een beter criterium is om de partijwil te 

achterhalen dan vermoedens over deze intentie. Vermoedens zijn immers in elk geval onzeker. 

Ook werpt men op dat interpretatio cessat in claris een bescherming vormt van de bewijsregels, 

omdat deze maxime ervoor zorgt dat men in geen geval aan de bewoordingen van een akte kan 

voorbijgaan. Als laatste verzekert de regel ook het respect voor de contractuele zekerheid en 

voorspelbaarheid.  

 ARGUMENTATIE CONTRA INTERPRETATIO CESSAT IN CLARIS – Om de visie te onderbouwen 

dat interpretatio cessat in claris een achterhaalde maxime is, worden zowel taalkundige als 

juridische argumenten aangehaald. Interpretatio cessat in claris is eigenlijk slechts een lege 

doos, zo stelt men. Elk woord krijgt immers pas betekenis aan de hand van een context, zodat 

het onmogelijk is te oordelen dat een uiting op zich duidelijk is. Besluit men toch tot 

duidelijkheid, dan betekent dit dat er al werd geïnterpreteerd (sensu lato). Er is dan vastgesteld 

dat de woorden, omwille van hun grammaticale betekenis en omwille van de context, 

logischerwijs slechts één betekenis kunnen hebben. Interpretatie sensu stricto gebeurt pas in 

een volgende fase, namelijk wanneer uit de eerste uitleggingsronde blijkt dat er meerdere 

betekenissen kunnen worden gegeven aan een tekst. In de eerste fase, waarin via uitlegging 

vastgesteld is of een tekst al dan niet duidelijk is, kan onduidelijkheid zich steeds op twee 

manieren manifesteren. In eerste instantie kan uit een grammaticaal onderzoek van de woorden 

de vaststelling voortvloeien dat een tekst niet klaar en helder is (intrinsieke onduidelijkheid). In 

tweede instantie kan onduidelijkheid ook voortkomen uit de context (extrinsieke 

onduidelijkheid). Een tekst mag dan wel eenduidig lijken op basis van een letterlijke lezing, 

maar uit externe elementen blijkt dat er toch meerdere betekenissen mogelijk zijn. Bovendien 

is duidelijkheid een subjectief en relatief begrip. Wat de uitlegging van overeenkomsten en 

eenzijdige rechtshandelingen betreft, geldt bij uitstek dat interpretatie zich niet mag beperken 

tot onduidelijke akten. Dit is immers onverzoenbaar met de basisinterpretatieregel van het 

primaat van de werkelijke bedoeling boven de letter. Wordt een doorslaggevende waarde aan 

de bewoordingen gehecht, omdat die op het eerste zicht duidelijk zijn, dan gaat men, door de 

wil onder te stellen aan de letter, voorbij aan de basisinterpretatieregel. 

 INTERPRETATIO CESSAT IN CLARIS IN TRADITIONELE ZIN KAN NIET WORDEN AANGENOMEN 

– Welke van deze visies verdient nu navolging? De argumenten pro de maxime kunnen 

gemakkelijk weerlegd worden, zodat interpretatio cessat in claris niet kan worden 
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aangenomen. De woorden die partijen aanwenden hebben inderdaad als doel hun gedachten te 

uiten, maar dit wil nog niet zeggen dat ze deze gedachten ook op een adequate manier 

vertolken.336 Zeggen dat een duidelijk beding a priori de wil van de partijen weergeeft, is een 

kringredenering. Er moet altijd eerst nagegaan worden wat de bedoeling van de contractanten 

is om daaruit te kunnen besluiten of een beding deze wil wel juist weergeeft.337 Oordelen dat 

de normale betekenis van de woorden een beter criterium is om de partijwil te achterhalen dan 

vermoedens over deze intentie, houdt ook geen steek. Het doel van uitlegging is immers de 

werkelijke partijbedoeling achterhalen. Hebben partijen hun wil niet juist uitgedrukt, dan zijn 

vermoedens een nuttiger hulpmiddel bij het achterhalen van de partijwil dan de normale, 

verkeerd gebruikte, woordenboekbetekenis van de woorden. Dat interpretatio cessat in claris 

een bescherming vormt van de bewijsregels, is zeker waar, maar de bewijsregels zijn ook 

perfect te verzoenen met interpretatio non cessat in claris (nrs. 299 en volgende). Ook de 

stelling dat de regel het respect voor de contractuele zekerheid en voorspelbaarheid verzekert, 

klopt niet, omdat duidelijkheid op zich subjectief en relatief is. 

 INTERPRETATIO CESSAT IN CLARIS KAN WEL WORDEN AANGENOMEN WANNEER MEN 

"INTERPRETATIO" EN "CLARIS" IN BREDE ZIN OPVAT – Op het eerste zicht moeilijker te 

weerleggen is de stelling dat het onlogisch is tot uitlegging over te gaan zonder dat er sprake is 

van onduidelijkheid. Men kan er inderdaad niet aan voorbijgaan: geen enkel zinnig mens kan 

oordelen dat er nood is aan interpretatie, wanneer er een volledig helder en klaar contract 

voorligt. Moet men interpretatio cessat in claris dan toch aannemen? In geen geval. De maxime 

is eigenlijk op zich nogal onduidelijk. In feite mag de discussie over het toepassingsgebied zich 

dan ook niet toespitsen op de vraag of er enkel bij onduidelijkheid moet geïnterpreteerd worden 

(waarop het antwoord logisch gezien "ja" moet zijn), maar op de vraag wat men onder 

"interpretatie" en onder "onduidelijkheid" moet verstaan. Het is bij de oplossing van deze 

kwesties dat de aanhangers van interpretatio cessat in claris de mist ingaan. Enerzijds gaan zij 

voorbij aan het feit dat interpretatie niet enkel senso stricto, maar ook sensu lato moet opgevat 

worden. Het besluiten tot onduidelijkheid houdt al een eerste interpretatieronde in. Zij zijn 

anderzijds van mening dat een rechtshandeling als duidelijk kan gekwalificeerd worden enkel 

en alleen op basis van de normale, gangbare, woordenboekbetekenis van de gebruikte woorden. 

Dit is echter niet altijd het geval. Men mag niet uit het oog verliezen dat onduidelijkheid niet 

enkel kan voortvloeien uit de tekst van een rechtshandeling, maar ook uit de confrontatie van 

de tekst met de context (extrinsieke onduidelijkheid). Het besef dat men met deze brede 

invullingen van "interpretatie" en van "onduidelijkheid" rekening moet houden is belangrijk bij 

het onderzoek van het toepassingsgbied van de uitleggingsregels. In feite kan men dan zelfs 

stellen dat men de regel interpretatio cessat in claris ook aanhangt, en dat men eenvoudigweg 

de definitie van "interpretatio" en van "claris" op een andere manier beschrijft dan traditioneel 

het geval is.  

                                                 
336 Engeland: L. H. HOFFMANN, "The Intolerable Wrestle with Words and Meanings", South African LJ 1997, 670; J. P. 

MCBAINE, "The Rule against Disturbing Plain Meaning of Writings", CLR 1943, 148. 
337 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 12. 
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 INVULLING VAN DE BASISREGEL 

A. INLEIDING: TYPOLOGIE 

 DCFR, UNIDROIT PRINCIPES, CISG EN NIEUWE FRANSE BASISREGEL BESCHRIJVEN 

GEFASEERDE BASISREGEL VOOR INTERPRETATIE – De basisregel voor interpretatie van 

rechtshandelingen in de DCFR, de Unidroit Principes, het CISG en de nieuwe Franse Code 

Civil die in werking treedt op 1 oktober 2016, bestaat uit een gefaseerd systeem. Artikel 8:101 

DCFR,338 artikel 8:201 DCFR ,339 artikel 4.1 en 4.2 Unidroit Principes340, artikel 8(1) CISG341 

en het nieuwe artikel 1188 CC342 beschrijven deze gefaseerde basisinterpretatieregel. In eerste 

instantie moeten rechtshandelingen worden uitgelegd in overeenstemming met de werkelijke 

intentie van de partijen. Als dit onmogelijk blijkt, dringt een interpretatie overeenkomstig de 

redelijkheid zich op. Artikel 8:101 DCFR, artikel 4.2 Unidroit Principes en artikel 8(1) CISG 

voegen nog een nuance toe aan de eerste fase: als een partij een betekenis gaf aan een woord, 

een beding of een gehele rechtshandeling, en de tegenpartij was van deze betekenis op de 

hoogte, of had er redelijkerwijze van op de hoogte moeten zijn, dan moet de rechtshandeling 

uitgelegd worden volgens deze betekenis, ook al was deze niet de bedoeling van de partijen. 

 INTERPRETATIE VOLGENS DE SUBJECTIEVE WERKELIJKE PARTIJBEDOELING (TYPE 1) VERSUS 

INTERPRETATIE VOLGENS DE REDELIJKE PARTIJBEDOELING (TYPE 2) – Dit gefaseerd systeem 

maakt niet overal deel uit van de basisinterpretatieregel, maar komt wel in alle rechtsstelsels 

                                                 
338 DCFR: Artikel II.–8:101 DCFR: "General rules (1) A contract is to be interpreted according to the common intention of 

the parties even if this differs from the literal meaning of the words. (2) If one party intended the contract, or a term or 

expression used in it, to have a particular meaning, and at the time of the conclusion of the contract the other party was aware, 

or could reasonably be expected to have been aware, of the first party's intention, the contract is to be interpreted in the way 

intended by the first party. (3) The contract is, however, to be interpreted according to the meaning which a reasonable person 

would give to it: (a) if an intention cannot be established under the preceding paragraphs; or (b) if the question arises with a 

person, not being a party to the contract or a person who by law has no better rights than such a party, who has reasonably 

and in good faith relied on the contract's apparent meaning." 
339 DCFR: Artikel II. – 8:201 DCFR: "General rules. (1) A unilateral juridical act is to be interpreted in the way in which it 

could reasonably be expected to be understood by the person to whom it is addressed. (2) If the person making the juridical 

act intended the act, or a term or expression used in it, to have a particular meaning, and at the time of the act the person to 

whom it was addressed was aware, or could reasonably be expected to have been aware, of the first person's intention, the act 

is to be interpreted in the way intended by the first person. (3) The act is, however, to be interpreted according to the meaning 

which a reasonable person would give to it: (a) if neither paragraph (1) nor paragraph (2) applies; or (b) if the question arises 

with a person, not being the addressee or a person who by law has no better rights than the addressee, who has reasonably 

and in good faith relied on the contract's apparent meaning. " 
340 Unidroit Principes: Artikel 4.1 Unidroit Principes (Intention of the parties): "(1) A contract shall be interpreted according 

to the common intention of the parties. (2) If such an intention cannot be established, the contract shall be interpreted according 

to the meaning that reasonable persons of the same kind as the parties would give to it in the same circumstances."; Artikel 

4.2 Unidroit Principes (Interpretation of statements and other conduct): "(1) The statements and other conduct of a party shall 

be interpreted according to that party's intention if the other party knew or could not have been unaware of that intention. (2) 

If the preceding paragraph is not applicable, such statements and other conduct shall be interpreted according to the meaning 

that a reasonable person of the same kind as the other party would give to it in the same circumstances." 
341 CISG: Artikel 8 CISG: "(1) Voor de toepassing van dit Verdrag dienen verklaringen afgelegd door en andere gedragingen 

van een partij te worden uitgelegd in overeenstemming met haar bedoeling, wanneer de andere partij die bedoeling kende of 

daarvan niet onkundig kon zijn. (2) Indien het voorgaande lid niet van toepassing is, dienen verklaringen afgelegd door, dan 

wel andere gedragingen van een partij te worden uitgelegd overeenkomstig de zin die een redelijk persoon van gelijke 

hoedanigheid als de andere partij in dezelfde omstandigheden hieraan zou hebben toegekend." 
342 Frankrijk: nieuw artikel 1188 CC: "Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant 

au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait 

une personne raisonnable placée dans la même situation." 
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aan bod. Hierbij kunnen meerdere types van interpretatie worden onderscheiden, die alle gericht 

zijn op de blootlegging van de gemeenschappelijke wil van de partijen. Een eerste type van 

uitlegging is de interpretatie volgens de subjectieve werkelijke partijbedoeling (nrs. 125 en 

volgende). Type 1 heeft als doel de echte bedoeling te achterhalen die de partijen hadden bij de 

opmaak van de rechtshandeling. Een tweede interpretatietype is de interpretatie volgens de 

redelijke partijbedoeling of redelijke interpretatie (nrs. 161 en volgende). In type 2-systemen is 

uitlegging er niet op gericht de werkelijke subjectieve partijbedoeling te achterhalen, maar wel 

de redelijke intentie van de partijen. Door de toevoeging van het criterium van de redelijkheid, 

wordt de zoektocht geobjectiveerd.  

 INTERPRETATIE VOLGENS DE GEOBJECTIVEERDE WERKELIJKE PARTIJBEDOELING (TYPE 2A) 

VERSUS INTERPRETATIE VOLGENS DE OBJECTIEVE PARTIJBEDOELING (TYPE 2B) – 

Interpretatiemodel 2, de redelijke interpretatie, kent op zijn beurt verschillende 

verschijningsvormen. Een eerste soort, die we als "interpretatie type 2A" kunnen classificeren, 

is de interpretatie volgens de geobjectiveerde werkelijke partijbedoeling (nrs. 165 en 

volgende).343 Volgens type 2A moet een interpretator op zoek naar de echte bedoeling van de 

partijen, zoals deze bestond bij de totstandkoming van de de rechtshandeling, maar onder de 

veronderstelling dat de partijen redelijke personen zijn. Interpretatie type 2B, die ook gebaseerd 

is op de hypothese dat de partijen redelijke personen zijn, peilt daarentegen niet naar de 

werkelijke partijwil, maar schrijft een uitlegging voor overeenkomstig de betekenis die 

redelijke personen van dezelfde hoedanigheid als de partijen daaraan in dezelfde 

omstandigheden zouden geven. Wij verwijzen naar interpretatie type 2B als "interpretatie 

volgens de objectieve bedoeling van de partijen".  

 INTERPRETATIE VOLGENS DE (WERKELIJKE OF OBJECTIEVE) PARTIJBEDOELING (TYPE 1 EN 

2) VERSUS NORMATIEVE INTERPRETATIE (TYPE 3) – Ietwat apart staat interpretatie type 3, de 

normatieve interpretatie (nrs. 277 en volgende). Het doel van normatieve uitlegging is de 

bepaling naar redelijkheid van de tussen partijen bestaande rechtsverhouding. Noch de 

werkelijke, noch de objectieve partijbedoeling is hierbij doorslaggevend, maar wel de eisen van 

redelijkheid en billijkheid.  

B. TYPE 1: INTERPRETATIE VOLGENS DE SUBJECTIEVE WERKELIJKE 

PARTIJBEDOELING 

§1. Concept interpretatie volgens de subjectieve werkelijke bedoeling 

 OPMARS VAN BELANG VAN VOLUNTAS BIJ INVULLING INTERPRETATIEREGELS DOORHEEN DE 

GESCHIEDENIS – Wat de invulling van interpretatie betreft, stelde men in het pre-klassieke 

Romeinse recht de bewoordingen van de rechtshandeling centraal. In toenemende mate kwam 

men echter los van deze rigide houding. In de klassieke en post-klassieke periode groeide de 

                                                 
343 Zie voor een gelijkaardige terminologie Nederland: P. S. BAKKER, "Uitleg van commerciële contracten (I)", WPNR 2011, 

479; P. S. BAKKER, Redelijkheid en billijkheid als gedragsnorm, Deventer, Kluwer, 2012, 55. BAKKER beschrijft dit type 

interpretatie als "de leer van de geobjectiveerde gemeenschappelijke partijbedoeling." 
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appreciatie voor de wil bij uitlegging gestaag. Een korte terugval in de interesse voor de wil ten 

tijde van de glossatoren belette niet dat de voluntas uiteindelijk een duidelijke voorrang 

verwierf boven de verba. Via DOMAT en POTHIER kwam de interpretatie volgens de subjectieve 

werkelijke bedoeling dan in de Code Civil terecht. Deze regels vormden op hun beurt de 

inspiratie voor de interpretatiebepalingen in de harmonisatie-instrumenten.  

 INTERPRETATIE VOLGENS DE SUBJECTIEVE WERKELIJKE PARTIJBEDOELING (TYPE 1) GEEFT 

WEER DAT WERKELIJKE PARTIJBEDOELING VOORGAAT OP VERKLAARDE WIL – De 

interpretatie volgens de subjectieve werkelijke partijbedoeling, interpretatie type 1, schrijft voor 

dat de werkelijke partijwil voorrang moet krijgen boven de verklaarde wil. De regel is erop 

gericht de ware intentie van de partijen te achterhalen, zoals die bestond op het ogenblik van 

het ontstaan van de rechtshandeling. 

Een mooie illustratie van deze regel is terug te vinden in de rechtspraak over de interpretatie 

van overeenkomsten van echtscheiding met onderlinge toestemming. Dergelijke contracten 

stipuleren regelmatig dat het overeengekomen onderhoudsgeld niet meer verschuldigd is bij 

het hertrouwen van de ex-partner. Wat nu als de ex-echtgenoot niet hertrouwt, maar wel gaat 

samenwonen? Moet er dan nog onderhoudsgeld worden uitbetaald of niet? De rechtspraak 

hierover is verdeeld in twee strekkingen. Enerzijds kan men oordelen dat de partijen met huwen 

ook samenwonen bedoelden.344 Ze doelden dan op een situatie die een stabiele toestand 

inhoudt, waarbij kosten gedeeld kunnen worden, zodat de nood aan een uitkering zich minder 

doet voelen. Anderzijds kan men eerder de nadruk leggen op de bewoordingen van het contract 

en stellen dat het huwelijk in geen geval met samenwoning gelijk te stellen valt.345 Is er in een 

                                                 
344 Cass. 1 februari 1980, Arr.Cass. 1979-80, 652; Bull. 1980, 645; Pas. 1980, I, 645 ("Dat het vonnis, aldus op grond van 

extrinsieke gegevens, impliciet maar zeker oordeelt dat de bewoordingen van de authentieke akte niet volledig met de echte 

gemeenschappelijke bedoeling van de partijen stroken, dat het deze bedoeling nader bepaalt door te beslissen dat 

'klaarblijkelijk de partijen in werkelijkheid de uitkering hebben willen doen beëindigen zodra een andere persoon deze 

onderhoudslast op zich zou nemen'."); Luik 14 december 2006, JT 2007, 603 ("La doctrine s'est posé la question de 

l'assimilation entre le mariage et le concubinage à propos d'une convention disposant que l'ex-épouse perdrait son droit si elle 

se remarie et a admis que, lorsque le concubinage n'était pas exclu, les circonstances pouvaient révéler l'intention commune 

des parties d'assimiler les deux situations, celle du convoi et celle du concubinage aisé à reconnaître dans l'euphémisme 'vivre 

en famille avec un autre homme'."); Rb. Brussel 22 mei 2001, Rev.trim.dr.fam. 2001, 704 ("Qu'il convient de rechercher la 

volonté réelle et commune des parties au moment de la signature des conventions. Attendu qu'il résulte des conventions que 

les parties ont envisage deux hypotheses dans lesquelles la pension alimentaire serait purement et simplement supprimée: le 

remarriage ou la vie commune."); Vred. Brussel 10 oktober 1990, Rev.trim.dr.fam. 1992, 314 ("In de tekst van de overeenkomst 

voorafgaand aan de echtscheiding door onderlinge toestemming is vermeld dat de gewezen echtgenoot de betaling van een 

onderhoudsgeld aan zijn gewezen echtgenote zou staken na een nieuw huwelijk van harentwege. Ondanks de expliciete 

vermelding van een nieuw "huwelijk" moet de verplichting te betalen worden opgeheven zodra de vrouw met een andere man 

samenwoont alsof ze er mee gehuwd was."). 
345 Cass. 5 juni 1986, RW 1986-87, 1478; Pas. 1986, I, 1223 ("Overwegende dat het bestreden vonnis oordeelt dat uit geen 

element van de zaak kan worden afgeleid dat de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen, die op klare en duidelijke wijze 

uit die overeenkomst blijkt, is geweest de stopzetting van de uitkering bij huwelijk uit te breiden tot het samenwonen; […] 

Overwegende dat het bestreden vonnis aldus op onaantastbare wijze, om de redenen die het vermeldt, zonder de in het middel 

vermelde wetsbepalingen te schenden, beslist dat de partijen door onderwerpelijke clausule enkel een nieuw huwelijk van 

verweerster hebben bedoeld."); Rb. Doornik 1 maart 1988, JL 1988, 714 ("Indien partijen de afschaffing van de 

onderhoudsbijdrage slechts hebben voorzien in geval van een nieuw huwelijk van de onderhoudsuitkeringsgerechtigde vrouw, 

kan de rechter deze clausule niet uitbreiden tot de hypothese van het samenwonen."); Rb. Brussel 20 juni 1989, TBBR 1990 

(verkort) 351 ("Attendu qu'il est constant que les parties, en leurs conventions, ont admis la réductibilité de la moitié de la 

pension alimentaire convenue 'en cas de remariage éventuel'. […] il n'empêche qu'ayant pris la responsabilité de s'écarter des 

contraintes et des protections de l'institution matrimoniale, ils supportent les risques de leur choix et que l'on ne pourrait 

appliquer au concubinage, par analogie, les passages qui apportent au conjoint sécurité et protection de ses intérêts."); Vred. 

Wezet 20 oktober 1988, T. Vred. 1990, 408 ("De afschaffing van de in de overeenkomst voorafgaand aan de echtscheiding 

door onderlinge toestemming bepaalde onderhoudsplicht ten voordele van de ex-echtgenote kan niet ingewilligd worden op 
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geschil een dergelijk probleem aan de orde, dan kan de rechter steeds één van beide richtingen 

uit. Welke uitspraak hij moet doen, hangt af alle voor de zaak relevante omstandigheden die 

een hulp zijn bij het achterhalen wat de partijen juist bedoelden met de term "huwelijk".346 

 INTERPRETATIE VOLGENS DE SUBJECTIEVE WERKELIJKE PARTIJBEDOELING KENT 

NEERSLAG IN ALGEMENE REGEL (ARTIKEL 1156 BW/CC EN NIEUW ARTIKEL 1188, 1E LID CC) 

EN SPECIFIEKE REGELS (RESTRICTIEVE EN EXTENSIEVE INTERPRETATIE) – De interpretatie 

volgens de subjectieve werkelijke partijbedoeling vindt zijn neerslag in een algemene en in 

meer specifieke regels. De interpretatie volgens de subjectieve werkelijke partijbedoeling is de 

basisinterpretatieregel in België en Frankrijk en beslaat ook de eerste interpretatiefase in de 

basisregel geformuleerd in de harmoniseringsinstrumenten. De uitleggingsregel is in al deze 

systemen wettelijk vastgelegd. Daarnaast bevat de Belgische Code Civil, en tot de 

inwerkingtreding van de nieuwe interpretatieregels op 1 oktober 2016, ook de Franse Code 

Civil, concreet geformuleerde interpretatieregels die het principe van de subjectieve werkelijke 

partijbedoeling reflecteren. Een eerste bepaalt dat een overeenkomst, ook al is deze in algemene 

termen gesteld, slechts die zaken omvat waarover de partijen wilden contracteren. Deze regel 

beschrijft het principe van de restrictieve interpretatie (nrs. 150 en volgende). De tweede regel 

geeft weer dat, wanneer contractanten in hun overeenkomst een voorbeeld ter verduidelijking 

opnemen, men dit niet aldus mag uitleggen dat ze het contract hebben willen beperken. Deze 

regel beschrijft de extensieve interpretatie (nrs. 153 en volgende). Deze specifieke regels zijn 

niet opgenomen in de harmonisatie-instrumenten en werden ook – terecht – afgeschaft in het 

nieuwe Franse Burgerlijk Wetboek. 

§2. Ratio achter interpretatie volgens de subjectieve werkelijke bedoeling 

 OORSPRONG IN PARTIJAUTONOMIE – Interpretatieregels reflecteren de band tussen het 

ontstaan van een contract en de uitleg ervan.347 De voorrang van de wil boven de verklaring 

                                                 
grond van het concubinaat van de uitkeringsgerechtigde indien het ophouden van de alimentatieplicht slechts in geval van een 

tweede huwelijk werd voorzien. Het is niet bewezen dat het de bedoeling was van de partijen ook bij het concubinaat de 

onderhoudsplicht af te schaffen, noch dat een verder betalen van de alimentatie strijdig zou zijn met de uitvoering te goeder 

trouw van de overeenkomst en een rechtsmisbruik zou uitmaken."); Vred. Westerlo 1 september 2000, RW 2002-03, 513; T.Not. 

2002, 570 ("[…] dan zou in casu nog niet kunnen worden besloten dat met "hertrouwen" in de akte d.d. 27 juni 1989 ook 

"duurzaam samenwonen" werd bedoeld gezien geen enkel extrinsiek element voorhanden is hetwelk zou toelaten te besluiten 

dat dit destijds de werkelijke bedoeling van de partijen is geweest."). Zie ook, over de uitlegging van een testament: Nederland: 

Amsterdam 9 november 1995, NJ 1998, 138 ("Anders dan X c.s. stellen, is hertrouwen niet gelijk te stellen met samenwonen 

met een ander als waren zij gehuwd."). 
346 Vred. Kontich 12 juli 1983, RW 1983-84, 2121; Vred. Westerlo 1 september 2000, RW 2002-03, 513; T.Not. 2002, 570. 
347 Rb. Gent 4 november 2009, TGR-TWVR 2010, 9 ("Terecht stelt de eiser zelf dat de uitbreiding van de 

vrijwaringsverbintenissen van de verkoper haar grondslag heeft in de wilsautonomie van de partijen, zodat uitsluitend de 

overeenkomst 'naar de letter en de geest' bepalend is voor de omvang van de betrokken verbintenissen."); L. CORNELIS, 

Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 285; J. DABIN, noot onder Cass. 30 januari 1947, RCJB 

1947, 218; A. DE BOECK, "Wilsuiting: werkelijke wil - uitgedrukte wil – veinzing" in Bijzondere overeenkomsten. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Commentaar verbintenissenrecht, Titel II. 

Contractenrecht, Antwerpen, Kluwer, 2007, IIIC1; A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 
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kan uitgelegd worden vanuit het principe van partijautonomie, en meer bepaald vanuit het 

consensualisme en de contractvrijheid.348 Wils- of partijautonomie, de grondslag van het 
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contractenrecht in de Code Civil van 1804, houdt in dat elk individu de vrijheid heeft om zijn 

eigen rechtspositie te bepalen, onder andere door vrij overeenkomsten en eenzijdige 

rechtshandelingen te kunnen sluiten.349 Mag men op basis van de partijautonomie zelf zijn 

rechtspositie bepalen, dan is het niet meer dan logisch dat, bij onduidelijkheid over deze 

rechtspositie, ook gekeken wordt naar de wil van de partijen. 

Met een contract getiteld 'verkoopsovereenkomst van aandelen van een vennootschap' droeg 

B. M. 70% van de aandelen van BVBA P. over aan X.W. voor de prijs van 41 000,00 euro. 

Onder 'artikel 4. Vrijwaring', waren een aantal vrijwaringsclausules opgenomen, onder andere: 

"Zij verklaren tevens dat er geen achterstand is bij indiening van aangiften van directe of 

indirecte belastingen of sociale zekerheid en dat alle aangiften tijdig werden ingediend en 

conform de wettelijke voorschriften terzake en dat ze geen voorwerp uitmaken van enige 

betwisting of herziening van de betrokken administraties. De financiële lasten m.b.t. 

betwistingen of herzieningen door de genoemde administraties, slaande op de periode tot en 

met de overnamedatum, worden ten laste genomen van de verkopers." Na de verkoop kreeg X. 

W. te maken met een fiscale controle van de vennootschap, waaruit bleek dat de 

belastingsaangiften niet altijd even precies waren gebeurd. X. W. eiste van B. M. door deze 

controle 20 922,07 euro in totaal wegens aanvullende belastingaanslagen, meer intresten en 

boeten. B. M. was van mening dat voorliggende clausule een beding ten behoeve van een derde, 

namelijk ten behoeve van de vennootschap, was, zodat enkel de vennootschap de eventuele 

bijkomende fiscale en/of sociale lasten zou kunnen verhalen op B. M. De rechter vond dat hier 

geen beding ten behoeve van een derde voorlag. De vennootschap kon geen rechten putten uit 

de koop-verkoopovereenkomst waarbij ze geen partij was. Toch wogen de na de overname 

opgedoken fiscale, sociale en/of andere lasten van de vennootschap enkel op het vermogen van 

de vennootschap zélf en dus niet op het eigen vermogen van X. W. De rechter gebruikte in zijn 

oordeel de band tussen de wilsautonomie en artikel 1156 BW: "Terecht stelt de eiser zelf dat 

de uitbreiding van de vrijwaringsverbintenissen van de verkoper haar grondslag heeft in de 

wilsautonomie van de partijen, zodat uitsluitend de overeenkomst 'naar de letter en de geest' 

bepalend is voor de omvang van de betrokken verbintenissen. De rechtbank kan dit alleen maar 

bijtreden. Immers, alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, strekken degenen die deze 

hebben aangegaan, tot wet (zie art. 1134, 1e lid BW). Daarbij moet men bovendien nagaan 

welke de gemeenschappelijke bedoeling van de contracterende partijen is geweest, veeleer dan 
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zich aan de letterlijke zin van de woorden te houden (zie art. 1156 BW)." Het was de wil van 

de partijen dat de vrijwaringsverbintenis van B. M. erin zou bestaan om zelf de extra kosten 

van de vennootschap te dragen, door de vennootschap hiervoor te compenseren door betaling 

van een overeenstemmend bedrag. Het was X. W. – en alléén X. W. – die, op grond van de 

vrijwaringsclausule, B. M. kon aanspreken tot nakoming van zijn vrijwaringsverbintenis.350 

 OORSPRONG IN CONTRACTVRIJHEID EN CONSENSUALISME – De wilsautonomie bestaat op 

haar beurt uit drie afgeleide beginselen: contractvrijheid, de bindende kracht van de 

overeenkomst en consensualisme.351 De contractvrijheid is als algemene regel van toepassing 

in alle Europese rechtssystemen.352 Het principe houdt in dat partijen zelf mogen beslissen 

rechtsbetrekkingen aan te gaan, zelf uitmaken met wie ze een overeenkomst aangaan en, binnen 

bepaalde grenzen, vrij kunnen kiezen welke vorm en inhoud ze aan deze overeenkomst willen 

meegeven.353 Contractvrijheid is een uitdrukking van het recht op zelfbeschikking en op 

autonomie.354 De subjectieve interpretatiemethode is niet meer dan een logische consequentie 

van deze contractvrijheid: als partijen de inhoud en de gevolgen van een rechtshandeling mogen 

kiezen, dan moet men er ook voor zorgen dat de rechtshandeling wordt uitgelegd volgens deze 

zelf gekozen inhoud.355 Het zou onlogisch zijn het principe van wilsautonomie te respecteren 
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bij het ontstaan van een rechtshandeling, maar niet bij een later uitleggingsdispuut.356 De 

interpretatie volgens de subjectieve werkelijke partijbedoeling vormt bovendien een toepassing 

van het consensualisme (artikel 1134, 1e lid BW/CC, vanaf 1 oktober 2016 in Frankrijk artikel 

1103 CC).357 Dit principe houdt in dat een geldige overeenkomst enkel tot stand kan komen op 

basis van een consensus, een wilsovereenstemming, waarbij de wederzijdse wilsuitingen op 

elkaar gericht zijn en elkaar ook ontmoeten.358 Consensualisme moet onderscheiden worden 

van contractvrijheid: het eerste heeft te maken met de manier waarop een overeenkomst tot 

stand komt, het tweede met de inhoud ervan.359 Komt een overeenkomst tot stand op basis van 

een wilsovereenstemming, dan is het logisch dat men zich bij onduidelijkheid over de betekenis 

van het contract op deze verbintenisscheppende overeenstemmende bedoeling steunt.360 
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losbl., II.4-127. Frankrijk: J. CARBONNIER, Droit Civil Tome 4. Les obligations in Thémis droit privé, Parijs, Presses 

Universitaires de France, 2000, 278; C. DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations conventionelles en général, II, 

Parijs, Durand, 1876, 4; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 20: Contrats et obligations. Interprétation des contrats. 

La mise en œuvre: rôle respectif des juges du fond et de la Cour de cassation" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 4. 
358 J. BOULANGER, "Volonté réelle et volonté déclarée" in Liber Amicorum Baron Louis Fredericq, I, Gent, Story-Scientia, 

1966, 200; A. DE BOECK, "Wilsuiting: werkelijke wil - uitgedrukte wil – veinzing" in Bijzondere overeenkomsten. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Commentaar verbintenissenrecht, Titel II. 

Contractenrecht, Antwerpen, Kluwer, 2007, IIA; Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. 

Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 83; P. SAERENS, "L'autonomie de volonté et le consensualisme" in Obligations. 

Traité théorique et pratique, Brussel, Kluwer, losbl., II.1.3-97; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. 1: De bronnen van 

verbintenissen, Brugge, die Keure, 2005, 16; 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, 3; R. TIMMERMANS, "Totstandkoming van overeenkomsten" in Het 

onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, losbl., XVF-57. Frankrijk: P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 

10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur 

Civil Code, losbl., n° 40. 
359 P. SAERENS, "L'autonomie de volonté et le consensualisme" in Obligations. Traité théorique et pratique, Brussel, Kluwer, 

losbl., II.1.3-97. 
360 J. DABIN, noot onder Cass. 30 januari 1947, RCJB 1947, 218; Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. 

Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 83; R. VANDEPUTTE, De overeenkomst: haar ontstaan, haar uitvoering 

en verdwijning, haar bewijs, Brussel, Larcier, 1977, 106. Frankrijk: C. DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations 

conventionelles en général, II, Parijs, Durand, 1876, 4, 8; C. GRIMALDI, "Paradoxes autour de l'interprétation des contrats", 

RDC 2008, (207) n° 2; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, T. VI: Obligations, Parijs, LGDJ, 

1952, 481; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: 

Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 40. Zie ook de eerste interpretatieregel van 

DOMAT: "Les conventions devant être formées par le consentement mutuel de ceux qui traitent ensemble, chacun doit y 

expliquer sincerement et clairement ce qu'il promet, et ce qu'il prétent. Et c'est par leur intention commune, qu'on explique ce 

que la convention peut avoir d'obscur ou de douteux." Zie J. DOMAT, Les loix civiles dans leur ordre naturel, Parijs, chez 

Coignard, 1695, I, I, I, I, II: "Des principes qui suivent de la nature des conventions. Et des règles pour les interpréter, 1e regel. 

Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Interpretation clauses in international contracts (characterization, definition, entire agreement, 

headings, language, NOM-clauses, non-waiver clauses and severability)", IBLJ 2000, 723; M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting 

International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 107-108. 
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V. B. en M. M. droegen op 11 februari 2008 alle aandelen in BVBA S. over aan BVBA P. voor 

de prijs van 180 000 euro. In 2009 onderging vennootschap S. een fiscale controle die 

resulteerde in extra BTW en vennootschapsbelastingen voor de aanslagjaren 2006 en 2007. 

BVBA P., de nieuwe eigenaar van BVBA S., wilde deze sommen verhalen op V. B. en M. M.. 

De overeenkomst van overdracht stelde namelijk: "5.9. Impôts et cotisations sociales. 5.9.1. 

La société a toujours respecté ses obligations en matière d'impôts et de cotisations sociales. 

5.9.2. La société a toujours rentré auprès des autorités compétentes toutes les déclarations 

nécessaires en matières fiscale et sociale de manière complète et exacte. 5.9.3. La société a 

réglé tous les impôts et toutes les cotisations sociales exigibles au jour de la conclusion de la 

présente convention; il n'existe aucun rappel d'impôt ou de cotisation qui puisse être enrôlé à 

charge de la société." In de overeenkomst van overdracht van aandelen hadden de partijen ook 

garantiebedingen opgenomen, die de verplichtingen van de verkopers deden toenemen in 

vergelijking met het gemene recht. De overdragers hadden zich ertoe verbonden een volledige 

informatie te geven over de financiële toestand van de BVBA. Partijen waren overeengekomen 

dat een schending van één van deze informatieverplichtingen zou resulteren in de betaling van 

een schadevergoeding. Deze betaling was niet onderworpen aan de voorwaarde van het 

aantonen door de overnemer van een fout, schade en oorzakelijk verband. Nu bleek dat toch 

niet alle belastingen voldaan waren, oordeelde BVBA P. dat V. B. en M. M. tekortgekomen 

waren aan hun verplichtingen, zodat zij deze kosten moesten dragen. V. B. en M. M. weigerden 

echter te betalen. Het was immers vennootschap BVBA S. die het nadeel had geleden, zodat 

BVBA P. niet in de positie was deze sommen te verhalen. BVBA S. argumenteerde dat de 

vennootschap door de garantieclausule niet zelf de schade had moeten lijden om toch op 

vergoeding aanspraak te maken. De rechter oordeelde dat de partijen in hun garantiebedingen 

hadden afgeweken van het gemene recht. Hij voegde eraan toe: "Afin de garantir le respect dû 

à la convention-loi élaborée par les parties (article 1134 du code civil), celle-ci doit d'abord 

être interprétée en recherchant leur commune intention (article 1156 du code civil)." Het was 

in casu de wil van de partijen geweest dat de verkrijger niet de plicht had het bestaan van een 

eigen nadeel te bewijzen dat onderscheiden was van de schade geleden door vennootschap S.361  

§3. Grondslag interpretatie volgens de subjectieve werkelijke bedoeling 

A. Grondslag algemene regel die interpretatie volgens de subjectieve werkelijke bedoeling 

beschrijft 

 WETTELIJKE GRONDSLAG ALGEMENE REGEL DIE INTERPRETATIE VOLGENS DE SUBJECTIEVE 

WERKELIJKE PARTIJBEDOELING BESCHRIJFT – De algemene regel die interpretatie volgens de 

subjectieve werkelijke partijbedoeling beschrijft, vindt zijn oorsprong in de bekende regel van 

PAPINIANUS uit de Digesten: "In conventionibus contrahentium voluntatem potius quam verba 

spectari placuit." (nr. 35).362 Via DOMAT en POTHIER kwam de interpretatie volgens de 

subjectieve werkelijke bedoeling uiteindelijk in de Frans-Belgische Code Civil en in het oude 

Nederlands BW terecht. Vandaag de dag maken de regels nog steeds expliciet deel uit van het 

                                                 
361 Luik 17 januari 2012, JLMB 2013, 1488. 
362 D. 50, 16, 219: "In overeenkomsten past het dat de wil van de contractanten bekeken wordt, eerder dan de bewoordingen."  
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BW in Frankrijk en België.363 Deze regels vormden op hun beurt de inspiratie voor de 

interpretatiebepalingen in de harmonisatie-instrumenten.364  

B. Grondslag specifieke regels die interpretatie volgens de subjectieve werkelijke bedoeling 

beschrijven 

1. Principe van restrictieve interpretatie 

 WETTELIJKE GRONDSLAG RESTRICTIEVE INTERPRETATIE – De eerste specifieke regel die de 

interpretatie volgens de subjectieve werkelijke bedoeling beschrijft, geeft het principe van de 

restrictieve interpretatie weer. Deze regel maakt deel uit van de Frans-Belgische Code Civil.365 

Met de inwerkingtreding van het nieuwe Franse contractenrecht op 1 oktober 2016, wordt deze 

regel echter – terecht – geschrapt uit de Franse Code Civil. Een gelijke evolutie deed zich voor 

in Nederland, waar de bepaling oorspronkelijk opgenomen was in het BW (artikel 1386 oud 

Nederlands BW), maar bij de herziening van het BW afgeschaft is.  

 PRINCIPE VAN RESTRICTIEVE INTERPRETATIE GEÏNSPIREERD OP ACHTSTE 

INTERPRETATIEREGEL VAN POTHIER – Het principe van de restrictieve interpretatie is 

geïnspireerd op de achtste interpretatieregel van POTHIER: "Quelque généraux que soient les 

termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles 

il paraît que les parties contractantes se sont proposé de contracter et non pas auxquelles elles 

n'ont pas pensé."366 POTHIER gaf ook aan waar hij de mosterd heeft gehaald, namelijk in de 

Digesten, waar de volgende regel van ULPIANUS is opgenomen: "Iniquum est peremi pacto id 

de quo cogitatum non docetur."367 Deze bepaling is enigszins enigmatisch en is begrijpelijker 

wanneer men de context ervan in aanmerking neemt. ULPIANUS stelde: "Wanneer iemand nog 

niet op de hoogte is van het feit dat hij een een vordering kan instellen tegen het testament van 

zijn vader, en over andere zaken een overeenkomst sluit met zijn tegenpartijen, zal het 

                                                 
363 Artikel 1156 BW luidt: "Men moet in de overeenkomsten nagaan welke de gemeenschappelijke bedoeling van de 

contracterende partijen is geweest, veeleer dan zich aan de letterlijke zin van de woorden te houden." Artikel 1156 CC stelt: 

"On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter 

au sens littéral des termes." Het nieuwe Franse artikel 1188 CC, 1e lid bepaalt: "Le contrat s'interprète d'après la commune 

intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes." 
364 DCFR: Artikel II.–8:101 (1) DCFR bepaalt: "A contract is to be interpreted according to the common intention of the 

parties even if this differs from the literal meaning of the words." Artikel II. – 8:201 (2) DCFR stelt: "If the person making the 

juridical act intended the act, or a term or expression used in it, to have a particular meaning, and at the time of the act the 

person to whom it was addressed was aware, or could reasonably be expected to have been aware, of the first person's intention, 

the act is to be interpreted in the way intended by the first person." Unidroit Principes: Artikel 4.1 (1) Unidroit Principes geeft 

weer: "A contract shall be interpreted according to the common intention of the parties." Artikel 4.2 (1) Unidroit Principes 

geeft weer: "The statements and other conduct of a party shall be interpreted according to that party's intention if the other 

party knew or could not have been unaware of that intention.." CISG: Artikel 8(1) CISG luidt: "Voor de toepassing van dit 

Verdrag dienen verklaringen afgelegd door en andere gedragingen van een partij te worden uitgelegd in overeenstemming met 

haar bedoeling, wanneer de andere partij die bedoeling kende of daarvan niet onkundig kon zijn." 
365 Artikel 1163 BW luidt: "Hoe algemeen ook de bewoordingen zijn waarin een overeenkomst gesteld is, toch omvat zij alleen 

die zaken waaromtrent het blijkt dat partijen bedoelden te contracteren." Artikel 1163 CC stelt: "Quelque généraux que soient 

les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se 

sont proposé de contracter." 
366 Frankrijk: R. J. POTHIER, Traité des obligations, Parijs, Siffrein, 1821, I, I, I, I, VI, Règles pour l'interprétation des 

conventions, n° 98. 
367 D. 2, 15, 9, 3: "Het is oneerlijk te stellen dat in een contract dat recht wordt uitgedoofd waar er niet over nagedacht is." 
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tussengekomen contract hem slechts in die zaken kunnen schaden, waarover aangetoond wordt 

dat hierover gecontracteerd is. Deze rechtshandeling schaadt hem in die mate, waarin deze 

bewezen kan worden. Want voor die dingen, waarover hij later heeft ontdekt dat hij vorderingen 

kon instellen, is het oneerlijk te stellen dat in het contract dat recht wordt uitgedoofd, wanneer 

er nog niet eens over is nagedacht."368 ULPIANUS beschreef hier inderdaad het principe van de 

restrictieve interpretatie: partijen verbinden zich niet tot meer dan tot wat ze bedoeld hebben.  

Een voorbeeld biedt meer duidelijkheid. Een legataris sluit met een erfgenaam een contract, 

waarin ze overeenkomen dat de erfgenaam een som betaalt en in ruil het legaat zal ontvangen 

waarop de legataris volgens het testament recht had. Als later blijkt dat er nog een ander legaat 

aan de legataris vermaakt is, dan maakt dit geen deel uit van het tussen partijen gesloten 

contract.369 

 PRINCIPE VAN RESTRICTIEVE INTERPRETATIE GEÏNSPIREERD OP VEERTIENDE 

INTERPRETATIEREGEL VAN DOMAT – De verwijzing naar ULPIANUS is ook terug te vinden in 

de commentaar bij de veertiende interpretatieregel van DOMAT, die luidde: "Toutes les clauses 

des conventions ont leur sens borné au sujet dont on y traite et ne doivent pas être étendues à 

des choses où il n'a pas été pensé."370 Net als POTHIERS regel, gaf ook deze bepaling weer dat 

een clausule geen zaken inhoudt waarover de partijen niet hebben willen contracteren. DOMAT 

vermeldde nog andere bronnen, zoals PAULUS en zijn regel "Ante omnia enim animadvertendum 

est, ne conventio in alia re facta aut cum alia persona in alia re aliave persona noceat."371 

DOMAT beschreef ook de ratio achter deze interpretatieregel: men mag niet veronderstellen dat 

een persoon een verbintenis op zich heeft genomen, wanneer het niet blijkt dat hij hiertoe de 

wil heeft gehad.372  

 UNIVERSALITEIT VERWIJST NAAR ALLE INDIVIDUELE ZAKEN WAARUIT ZE KAN BESTAAN, 

TENZIJ PARTIJEN ZELF GEWILD HEBBEN NIET ALLES ONDER DE ALGEMEENHEID TE VATTEN – 

POTHIER voegde met zijn negende regel een aanvulling op zijn achtste regel toe: "Lorsque la 

convention est une universalité de choses, elle comprend toutes les choses particulières qui 

composent cette universalité, même celles dont les parties n'avaient pas de connaissance."373 

Een universaliteit mag volgens deze regel niet verward worden met de individuele zaken 

waaruit ze bestaat.374  

                                                 
368 D. 2, 15, 9, 3: "Ei qui, nondum certus ad se querellam contra patris testamentum pertinere, de aliis causis cum adversariis 

pacto transegit, tantum in his interpositum pactum nocebit, de quibus inter eos actum esse probatur. his tantum transactio 

obest, quamvis maior annis viginti quinque eam interposuit, de quibus actum probatur. nam ea, quorum actiones competere ei 

postea compertum est, iniquum est peremi pacto id de quo cogitatum non docetur." 
369 Frankrijk: R. J. POTHIER, Traité des obligations, Parijs, Siffrein, 1821, I, I, I, I, VI, Règles pour l'interprétation des 

conventions, n° 98. Zie ook Frankrijk: G. BAUDRY-LACANTINERIE, Précis de droit civil contenant dans une première partie 

l'exposé des principes et dans une deuxième les questions de détail et les controverses, II, Parijs, Sirey, 1921, 86. 
370 Frankrijk: J. DOMAT, Les loix civiles dans leur ordre naturel, Parijs, chez Coignard, 1695, I, I, I, I, II: "Des principes qui 

suivent de la nature des conventions. Et des règles pour les interpréter, 14e regel 
371 D. 2, 14, 27, 4: "Voor alles moet men er immers rekening mee houden dat een overeenkomst opgesteld over een bepaalde 

zaak of een bepaalde persoon geen andere zaak of andere persoon kan schaden." 
372 Frankrijk: J. DOMAT, Les loix civiles dans leur ordre naturel, Parijs, chez Coignard, 1695, I, I, I, I, II: "Des principes qui 

suivent de la nature des conventions. Et des règles pour les interpréter, 14e regel. 
373 R. J. POTHIER, Traité des obligations, Parijs, Siffrein, 1821, I, I, I, I, VI, Règles pour l'interprétation des conventions, n° 99. 
374 Frankrijk: C. DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations conventionelles en général, II, Parijs, Durand, 1876, 36. 
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Een testator neemt in zijn testament op "je cède à X. ma part dans la succession que m'est 

échueé". De testator wil dan een universaliteit overdragen, waaruit deze ook bestaat. Dit zijn 

zowel de goederen waarvan hij weet dat ze zich in zijn erfdeel bevinden als deze waarvan hij 

niet op de hoogte is.375  

POTHIER steunde zijn negende regel op de vooronderstelling dat partijen die naar een 

universaliteit verwijzen de intentie hebben alle elementen die hieronder vallen te vatten, of ze 

nu op de hoogte zijn dat deze er deel van uitmaken of niet.376 Deze bepaling lijkt op het eerste 

gezicht niet zo gemakkelijk te verzoenen met POTHIERS achtste regel. Enerzijds moeten 

algemeenheden beperkt worden tot die specifieke zaken die de partijen bedoelden, maar 

anderzijds duiden ze toch op alle individuele zaken die de universaliteit omvat. Het belangrijke 

onderscheid tussen deze twee bepalingen ligt in de rol die aan de partijwil wordt toegemeten. 

In de negende regel verwees POTHIER niet naar de partijwil, maar enkel naar de vermoede 

intentie. De bepaling moet dan ook niet gelinkt worden aan de basisinterpretatieregel, die de 

gemeenschappelijke partijwil centraal zet, maar is een regel die de ideale partijwil aanduidt 

(nrs. 190 en volgende). De achtste regel, die wel refereert aan de intentie van de contractanten, 

heeft steeds voorrang op de subsidiaire negende regel. POTHIER gaf immers aan dat er een 

uitzondering moet gemaakt worden op de negende regel wanneer de partijen zelf gewild hebben 

niet alles onder een vermelde algemeenheid te vatten.377 Op die manier kunnen beide 

bepalingen wel naast elkaar bestaan. Om alle verwarring te vermijden, heeft de wetgever er 

terecht voor gekozen deze regel niet op te nemen in de Code Civil.378  

2. Principe van extensieve interpretatie 

 WETTELIJKE GRONDSLAG EXTENSIEVE INTERPRETATIE – De tweede specifieke regel die de 

interpretatie volgens de subjectieve werkelijke bedoeling beschrijft, geeft het principe van de 

extensieve interpretatie weer. Ook deze regel was oorspronkelijk opgenomen in het Nederlands 

BW (artikel 1387 Oud Nederlands BW) en is daar geschrapt. De bepaling maakt traditioneel, 

eveneens als het principe van restrictieve uitlegging, deel uit van de Frans-Belgische Code 

Civil, maar wordt op 1 oktober 2016 geschrapt in Frankrijk.379  

 PRINCIPE VAN EXTENSIEVE INTERPRETATIE GEÏNSPIREERD OP TIENDE 

INTERPRETATIEREGEL VAN POTHIER – Het principe van de extensieve interpretatie vindt zijn 

oorsprong in de tiende interpretatieregel van POTHIER: "Lorsque dans un contrat on a exprimé 

un cas, pour le doute qu'il aurait pu y avoir si l'engagement qui résulte du contrat s'étendait à 

                                                 
375 Frankrijk: C. DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations conventionelles en général, II, Parijs, Durand, 1876, 36. 
376 Frankrijk: R. J. POTHIER, Traité des obligations, Parijs, Siffrein, 1821, I, I, I, I, VI, Règles pour l'interprétation des 

conventions, n° 98. 
377 Frankrijk: R. J. POTHIER, Traité des obligations, Parijs, Siffrein, 1821, I, I, I, I, VI, Règles pour l'interprétation des 

conventions, n° 98. 
378 Frankrijk: C. DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations conventionelles en général, II, Parijs, Durand, 1876, 36. 
379 Artikel 1164 BW luidt: "Wanneer men in een contract een geval heeft vermeld tot verduidelijking van de verbintenis, wordt 

men niet geacht daardoor haar gebied te hebben willen beperken, wat betreft de niet vermelde gevallen die de verbintenis naar 

recht omvat." Artikel 1164 CC stelt: "Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est 

pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés." 
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ce cas, on n'est pas censé par là avoir voulu restreindre l'étendue que cet engagement a de droit 

à tous ceux qui ne sont pas exprimés."380 POTHIER heeft zich geïnspireerd op een Digesten-

bepaling van de hand van PAPINIANUS: "Quae dubitationis tollendae causa contractibus 

inseruntur, ius commune non laedunt."381 PAPINIANUS beschreef hier het principe van de 

extensieve interpretatie: de invoeging van een voorbeeld om een rechtshandeling te 

verduidelijken, beperkt de draagwijdte van de rechtshandeling niet. 

Een huwelijkscontract bepaalt: "Les futurs époux seront en communauté de biens, dans 

laquelle communauté entrera le mobilier des successions qui leur échoiront." De verwijzing 

naar de roerende goederen die de echtgenoten mogelijks zullen erven tijdens het huwelijk is 

slechts een voorbeeld. Alles wat volgens het gemene recht in de huwelijksgemeenschap valt, 

behoort er ook in dit geval toe.382 

 PRINCIPE VAN EXTENSIEVE INTERPRETATIE NIET BEHANDELD DOOR DOMAT – Een 

gelijkaardige regel was niet te vinden bij DOMAT, die nochtans wel het principe van de 

restrictieve interpretatie beschreef.383 

§4. Algemene invulling interpretatie volgens de subjectieve werkelijke bedoeling 

A. Inleiding 

 INTERPRETATIE VOLGENS DE SUBJECTIEVE WERKELIJKE PARTIJBEDOELING GEEFT IN 

ALGEMENE REGEL VOORRANG AAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE BEDOELING VAN DE PARTIJEN 

– De formuleringen van de interpretatie volgens de subjectieve werkelijke partijbedoeling, 

zoals deze naar voor komen in de Frans-Belgische Code Civil en in de verschillende 

harmoniseringsinstrumenten, beschrijven de regel in heel eenvoudige bewoordingen: 

doorslaggevend bij de uitlegging van overeenkomsten is de "gemeenschappelijke bedoeling van 

de partijen". Wat is nu deze gemene intentie? De wil van de partijen die de wetgever voor ogen 

heeft, is de werkelijke (nrs. 139 en volgende), gemeenschappelijke (nrs. 143 en volgende) 

intentie, die bestond ten tijde van de contractsluiting (nrs. 147 en volgende). De 

basisinterpretatieregel is mutatis mutandis van toepassing op eenzijdige rechtshandelingen. Bij 

de uitleg van eenzijdige rechtshandelingen is de werkelijke intentie (nrs. 139 en volgende), die 

bestond op het ogenblik van de totstandkoming van de rechtshandeling, doorslaggevend (nrs. 

147 en volgende). Een gemeenschappelijke intentie is hier niet aan de orde (nrs. 143 en 

volgende). 

                                                 
380 Frankrijk: R. J. POTHIER, Traité des obligations, Parijs, Siffrein, 1821, I, I, I, I, VI, Règles pour l'interprétation des 

conventions, n° 98. Zie ook Frankrijk: P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation 

des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 66. 
381 D. 17, 1, 56: "Wat er ook opgenomen is in contracten om twijfel weg te nemen, doet geen afbreuk aan het gemene recht." 
382 Frankrijk: R. J. POTHIER, Traité des obligations, Parijs, Siffrein, 1821, I, I, I, I, VI, Règles pour l'interprétation des 

conventions, n° 98. Zie ook Frankrijk: G. BAUDRY-LACANTINERIE, Précis de droit civil contenant dans une première partie 

l'exposé des principes et dans une deuxième les questions de détail et les controverses, II, Parijs, Sirey, 1921, 86; C. 

DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations conventionelles en général, II, Parijs, Durand, 1876, 37; J. LOPEZ SANTA 

MARIA, Les systèmes d'interprétation des contrats, proefschrift Parijs, 1968, 57. 
383 Frankrijk: M. Y. M. ALY, La logique de l'opération d'interprétation du contrat: Comparaison franco-égyptienne, 

proefschrift Université de Paris-Nord, 2005, 152. 
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B. Werkelijke partijwil 

 VOORRANG AAN WERKELIJKE PARTIJWIL – De regels die de interpretatie volgens de 

subjectieve werkelijke partijbedoeling beschrijven, verwijzen naar de "gemeenschappelijke 

bedoeling van de partijen", zonder te specificeren of het hier gaat om de bedoeling in concreto, 

rekening houdend met de contractanten zelf, of in abstracto, geleid door de idee van de redelijke 

persoon. Uit rechtspraak en rechtsleer blijkt dat de intentie waar het hier om draait de werkelijke 

wil van de partijen bij de rechtshandeling is.384 In elk interpretatiegeschil moet de rechter dus 

op zoek naar de werkelijke bedoeling van de partijen, zelfs wanneer dit betekent dat hij moet 

afwijken van de normale en gebruikelijke betekenis van de bewoordingen.385 Interpretatie 

volgens de subjectieve werkelijke partijbedoeling gebeurt steeds in concreto, door na te gaan 

wat de concrete partijen in het geschil met de concrete rechtshandeling in het geschil voor ogen 

hadden.  

 WERKELIJKE WIL KAN VANZELFSPREKEND OVEREENKOMEN MET VERKLAARDE WIL – De 

voorrang van de wil boven de letter brengt niet met zich mee dat de verklaarde wil in elk geval 

aan de kant moet geschoven worden. Het is immers perfect mogelijk dat de wilsverklaring een 

adequate weergave is van de eigenlijke intentie. De rechter die de rechtshandeling uitlegt op 

basis van de letterlijke bewoordingen ervan, doet dus niet ipso facto afbreuk aan interpretatie 

volgens de subjectieve werkelijke partijbedoeling. Uit de omstandigheid dat de rechter de letter 

van de rechtshandeling honoreert, volgt niet dat hij de bedoeling van de partijen niet heeft 

onderzocht.386 

Tussen Carrieres De Biesmeree, Lepoivre & Consorts en Calcaires De La Sambre bestond een 

niet-concurrentieverplichting op basis van een onthoudingsbeding dat als volgt was 

gelibelleerd: "We hebben akte genomen van uw akkoord om onze klanten-bestemmelingen te 

respecteren, d.w.z. dat u hen voortaan niets meer rechtstreeks of onrechtstreeks levert zonder 

onze tussenkomst. We verzoeken u overigens om deze bestelling onder deze strikte voorwaarde 

                                                 
384 J. WAELKENS, "Belgian Perspective on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 

2013, 1332. Frankrijk: V. EGEA, "La délicate question de l'interprétation des contrats" (noot onder Aix-en-Provence 26 juni 

2002), La Semaine Juridique Edition Générale 2004, II, (10022) n° 2.2.; L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, 

Parijs, Recueil Sirey, 1933, 126; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des 

contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 21; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ 

Art. 1156 à 1164. Fasc. 20: Contrats et obligations. Interprétation des contrats. La mise en œuvre: rôle respectif des juges du 

fond et de la Cour de cassation" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 4; F. TERRE , P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, 

Parijs, Dalloz, 2009, 464. DCFR: C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. HUET, M. STORME, S. 

SWANN, P. VARUL, A. VENEZIANO en F. ZOLL, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common 

Frame of Reference (DCFR), http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, 580. CISG: S. KRÖLL, L. 

A. MISTELIS en P. P. VISCASILLAS, UN convention on contracts for the international sale of goods (CISG), München, Beck, 

2011, 143. Rechtsvergelijkend: C. W. CANARIS en H. C. GRIGOLEIT, "Interpretation of Contracts" in A. HARTKAMP ea (eds.), 

Towards a European Civil Code, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2004, 450. 
385 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, II, Brussel, Bruylant, 1964, 549; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, 

"Afdeling 3. Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek 

Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-128. Frankrijk: F. TERRE , P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, 

Parijs, Dalloz, 2009, 466. 
386 Cass. 7 mei 1998, Arr. Cass. 1998, 494; Bull. 1998, 524 ("Overwegende dat uit de omstandigheid dat de appèlrechters de 

overeenkomst uitleggen op grond van de letterlijke bewoordingen ervan, niet volgt dat zij de gemeenschappelijke bedoeling 

van de partijen niet hebben nagegaan; dat zij zodoende evenmin artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek schenden."); Cass. 

20 november 2009, Pas. 2009, 2709; RW 2011-12 (samenvatting), 1593; TBH 2010 (weergave O. VANDEN BERGHE), 278. 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
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te behandelen." Dit beding was opgenomen in bestelbons die Carrieres naar Calcaires stuurde 

en die zonder betwisting aanvaard werden. Calcaires stelde echter een niet toegelaten daad van 

concurrentie. Carrieres beriep zich op het genoemde beding en oordeelde dat de niet-

concurrentieverplichting geschonden was, zodat er een schadevergoeding moest betaald 

worden. Calcaires stelde dat het niet-concurrentie-beding ongeldig was, omdat het niet beperkt 

was in de tijd. De feitenrechter oordeelde in het voordeel van Calcaires: "De tekst zelf van het 

beding, dat klaar en duidelijk is, levert het afdoende bewijs van het tegendeel. Het beding bevat 

geen enkele beperking in de tijd." Carrieres ging in Cassatie, omdat de feitenrechter de 

draagwijdte van het litigieuze onthoudingsbeding uitsluitend zou gebaseerd hebben op de tekst 

van dat beding, en, in strijd met artikel 1156 BW, niet de gemeenschappelijke bedoeling van 

de partijen zou onderzocht hebben. Het Hof van Cassatie oordeelde: "Uit de omstandigheid dat 

het arrest de overeenkomst letterlijk uitlegt, kan niet worden afgeleid dat de appelrechters de 

gemeenschappelijke bedoeling van de partijen niet hebben nagegaan. Het arrest omkleedt zijn 

beslissing volgens welke het litigieuze beding, daar het niet in de tijd is beperkt, strijdig is met 

het beginsel van openbare orde van de vrijheid van handel en nietig moet worden beschouwd, 

om de hiervoor vermelde redenen regelmatig met redenen en verantwoordt het die naar recht. 

Het middel kan niet worden aangenomen."387 

 VOORRANG AAN WERKELIJKE PARTIJWIL, OOK WANNEER DEZE IMPLICIET IS – Wanneer de 

partijen een bepaald onderwerp niet expliciet behandeld hebben in de rechtshandeling, wil dit 

niet noodzakelijkerwijs zeggen dat er hierover geen werkelijke wil bestond.388 De intentie kan 

immers impliciet of stilzwijgend in de rechtshandeling begrepen zijn.389 Ook een impliciete 

partijbedoeling heeft dus voorrang op de letter van een onduidelijke rechtshandeling.390 De 

rechter kan de mogelijkheid tot interpretatie niet uitsluiten louter omdat de partijen over een 

bepaald topic hun bedoeling niet formeel hebben geuit. In een dergelijk geval valt de activiteit 

                                                 
387 Cass. 20 november 2009, Pas. 2009, 2709; RW 2011-12 (samenvatting), 1593; TBH 2010 (weergave O. VANDEN BERGHE), 

278. 
388 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, II, Brussel, Bruylant, 1964, 549; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. 

CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-9. 

Frankrijk: P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 20: Contrats et obligations. Interprétation des contrats. La mise en 

œuvre: rôle respectif des juges du fond et de la Cour de cassation" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 7. DCFR: C. VON 

BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. HUET, M. STORME, S. SWANN, P. VARUL, A. VENEZIANO en F. ZOLL, 

Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference (DCFR), 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, 580. 
389 A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, 

Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-10; S. PANIS, "De resultaatsverbintenis van de arts bij sterilisatie: de impliciete wil van de 

partijen" (noot onder Cass. 15 januari 2010), T.Gez. 2011-12, 234. Frankrijk: P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 

20: Contrats et obligations. Interprétation des contrats. La mise en œuvre: rôle respectif des juges du fond et de la Cour de 

cassation" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 7. DCFR: C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. 

HUET, M. STORME, S. SWANN, P. VARUL, A. VENEZIANO en F. ZOLL, Principles, Definitions and Model Rules of European 

Private Law Draft Common Frame of Reference (DCFR), http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-

law_en.pdf, 580. CISG: S. KRÖLL, L. A. MISTELIS en P. P. VISCASILLAS, UN convention on contracts for the international sale 

of goods (CISG), München, Beck, 2011, 147. 
390 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, II, Brussel, Bruylant, 1964, 549; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. 

CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-9. 

Frankrijk: P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 20: Contrats et obligations. Interprétation des contrats. La mise en 

œuvre: rôle respectif des juges du fond et de la Cour de cassation" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 7. DCFR: C. VON 

BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. HUET, M. STORME, S. SWANN, P. VARUL, A. VENEZIANO en F. ZOLL, 

Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference (DCFR), 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, 580. CISG: S. KRÖLL, L. A. MISTELIS en P. P. 

VISCASILLAS, UN convention on contracts for the international sale of goods (CISG), München, Beck, 2011, 147. PECL: M. 

H. WISSINK, "Interpretation" in D. BUSCH, E. H. HONDIUS, H. J. VAN KOOTEN, H. N. SCHELHAAS en W. M. SCHRAMA (eds.), 

The Principles of European Contract Law and Dutch Law – A Commentary, De Haag, Kluwer, 2002, 244. 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
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van de rechter nog steeds onder de noemer "interpretatie" en is er geen sprake van aanvulling. 

Hij zoekt immers de – niet expliciet geformuleerde – wil van de partijen. Deze impliciete 

bedoeling moet wel in het contractuele veld getreden zijn. Partijen moeten zich hierover tegen 

elkaar hebben uitgelaten, omdat de wil anders puur inwendig en ineffectief blijft.391  

In een wrongful birth-casus rees de vraag over de vraag of de verbintenis tot sterilisatie die een 

arts met zijn patiënte was aangegaan een resultaats-, dan wel een middelenverbintenis was. Een 

vrouw onderging een sterilisatie-ingreep, maar toch werd ze zwanger. De vrouw eiste 

schadevergoeding van de arts en het ziekenhuis omwille van de mislukte sterilisatie. De 

feitenrechter was mening dat de arts de impliciete wil had een resultaatsverbintenis aan te gaan, 

zodat hij als enige aansprakelijk was. Een expliciete wil was hier niet vereist. Men kon hier de 

aard van de verbintenis afleiden uit de onzekerheid dat het resultaat wordt bereikt. De partijen 

mochten ervanuitgaan dat het resultaat redelijkerwijze zou worden bereikt, zodat ze impliciet, 

maar duidelijk, gewild hadden dat er een resultaatsverbintenis voorlag. De arts wendde zich tot 

het Hof van Cassatie, dat besliste dat de feitenrechter hier niet in de fout was gegaan. Hij had 

terecht geoordeeld dat "het kan gebeuren dat een geneesheer een resultaatsverbintenis 

aangaat,met name wanneer de impliciete wil van de partijen om een resultaat te bereiken kan 

worden afgeleid uit het feit dat aan het resultaat van de verbintenis nagenoeg geen onzekerheid 

verbonden is" en vervolgens deze impliciete wil onderzocht.392 

 BIJ TESTAMENT MOET DOOR ESSENTIEEL VORMELIJK KARAKTER STEEDS EEN GESCHREVEN 

BASIS VOOR DE WIL VOORHANDEN ZIJN – Ook bij de uitlegging van het testament, dat een 

eenzijdige rechtshandeling uitmaakt, is de primauteit van de werkelijke wil de regel.393 Het gaat 

                                                 
391 A. DE BOECK, "Wilsuiting: werkelijke wil - uitgedrukte wil – veinzing" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Commentaar verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, 

Antwerpen, Kluwer, 2007, IIIC; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, II, Brussel, Bruylant, 1964, 546; Y. 

HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 83. 

Frankrijk: P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: 

Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 39; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 

20: Contrats et obligations. Interprétation des contrats. La mise en œuvre: rôle respectif des juges du fond et de la Cour de 

cassation" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 7. 
392 Cass. 15 januari 2010, JLMB 2010, 728, noot G. GENICOT; Pas. 2010, 184; RCJB 2010, 507, noot J. KIRKPATRICK; RGAR 

2010, n° 14.622; T.Gez. 2011-12, 230, noot S. PANIS. 
393 Cass. 23 september 1983, Arr.Cass. 1983, 70; Bull. 1984, 71; Pas. 1984, I, 71; RW 1984-85, 935, noot M. COENE ("Attendu 

que, ayant constaté qu'en ce qui concerne l'expression "commerce de bière", la volonté du testateur n'était pas précise, les 

juges d'appel ont pu rechercher son intention réelle, en ayant recours aux éléments extrinsèques qu'ils mentionnent."); 

Antwerpen 7 juni 1999, RW 1999-00 (verkort), 1205 ("Overwegende dat het gebruik in een testament van op zichzelf klare en 

duidelijke bewoordingen niet noodzakelijk impliceert dat het testament de wil van de testator zonder meer volledig en 

ondubbelzinnig releveert en de uitlegging van deze tekst door de rechter, teneinde de werkelijke bedoeling van de testator te 

eerbiedigen, overbodig zou zijn, laat staan hieraan in de weg zou staan."); Bergen 30 mei 2006, Rev.Not. b. 2007, 340 ("Dans 

l'interprétation d'un testament il faut chercher la volonté du testateur à travers les termes qu'il a utilisés et en recherchant, à 

travers les mots employés, éventuellement à l'aide d'éléments extrinsèques, l'exacte volonté du testateur."); Brussel 23 

november 2010, Info@law 2012, 23; Rev.trim.dr.fam. 2012 (samenvatting N. DANDOY en A. VAN HECKE), 885; RW 2011-12, 

1087; T.Not. 2012, 187 ("Bij de interpretatie van een testament, zijn – in beginsel – de algemene regels uit het 

verbintenissenrecht (art. 1156 tot 1164 BW) mutatis mutandis van toepassing."); Rb. Brussel 3 april 1981, Rev. not. b. 1981, 

448; Rec. gén. enr. not. 1981, 210 ("Attendu qu'il y a lieu, pour l'interprétation d'un testament comme pour celle d'une 

convention, de rechercher l'intention réelle plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes."); Rb. Brussel 15 januari 1991, 

Pas. 1991, III, 66 ("Attendu que le tribunal considère qu'il est conforme à la volonté du défunt de rattacher comme accessoires 

aux appartements légués les garages qui normalement n'en dépendent pas."); Rb. Namen 31 januari 1994, TBBR 1995 

(verkort), 247 ("Il apparaît que la testatrice n'a pas exprimé sa volonté de façon suffisament claire. Qu'il appartient dès lors 

au tribunal d'effectuer un travail d'interprétation en s'insiprant des règles énoncées par les artciles 1156 à 1162 CC."); Rb. 

Charleroi 15 april 1997, Rec.gén.enr.not. 1999, 459 ("Attendu que l'interprétation du testament doit donner à celui-ci, 

fidèlement, le sens qu'a voulu lui donner la testatrice."); Rb. Brussel 15 april 2008, Rev.not.b. 2009, 377 ("Il s'agit donc d'une 

question d'interprétation de volonté ou en d'autres termes d'une recherche des intentions de la défunte et cette question doit 
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dan vanzelfsprekend om de wil van de erflater. Hierbij is het niet van belang hoe derden het 

testament hebben opgevat.394 Als plechtige rechtshandeling vereist een testament steeds een 

                                                 
être résolue par le juge du fond qui doit apprécier souverainement d'après les circonstances de chaque cas."); Rb. Luik 2 maart 

2009, Rev.not.b. 2010, 169, noot P. MOREAU ("Il convient toutefois de vérifier si cette solution est conforme à l'intention réelle 

de feu Henri Thone […]."); Rb. Gent 23 maart 2010, Rev.trim.dr.fam. 2012 (samenvatting N. DANDOY en A. VAN HECKE), 

888; RW 2011-12, 1346; T.Not. 2012, 192 ("Vooreerst rijst de vraag naar de werkelijke bedoeling die vader M. voorzat bij het 

uiten van zijn testamentaire wil (art. 1156 BW)"); V. ALLAERTS, "De interpretatie van een testament: een concrete casus" in 

Actuele knelpunten familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 215; M. COENE, "Art. 895 BW" in Erfenissen, 

schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 

losbl., 21; T. DE VOGELAERE, Testamenten anno 2013. Balanceren op de grenzen van de wilsautonomie, Gent, Larcier, 2013, 

64; N. LABEEUW, "Het primeren van de akte boven de (beweerde) werkelijke wil bij de interpretatie van testamenten" (noot 

onder Brussel 9 maart 1999), AJT 2000-01, 225; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 3. Uitlegging en 

implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, 

losbl., II.4-127; P. MOREAU, "Où l'on voit que la notion de legs universel prend, sans raison valable, un sens très particulier" 

(noot onder Rb. Luik 2 maart 2009), Rev.not.b. 2010, 178; P. MOREAU, "Toutes les autres dispositions de mon testament 

demeurent d'application!" (noot onder Rb. Marche-en Famenne 12 november 2009), JLMB 2010, 1672; S. MOSSELMANS, 

"Interpretatie van legaten: de 'favor testamenti' en de stelregel 'potius ut valeat' versus de 'wil van de testator'" (noot onder Gent 

29 september 1995), RW 1996-97, 820; M. PUELINCKX-COENE, "Beroep op extrinsieke middelen ter interpretatie van 

testamenten" (noot onder Cass. 23 september 1983), RW 1984-85, 938; M. PUELINCKX-COENE, "Giften. 1985-1992", TPR 1994, 

1748; 1065; M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, "Testamenten", TPR 1999, 975; M. PUELINCKX-COENE, R. 

BARBAIX en N. GEELHAND, "Testamenten: Inleiding – Kenmerken", TPR 2013, 678-679; D. STERCKX, "La lettre et l'esprit des 

dernières volontés", Rev.not.b. 2009, 342; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, 266; A. VAN DEN 

BOSSCHE, "De uitlegging van een testament", TEP 2011, 305. Frankrijk: R. LE GUIDEC, "Fasc. 10: Donations et testaments – 

institution d'héritier et legs – Catégoriets. Eléments constitutifs. Modalités" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 16; M. 

NICOD, "Interprétation après la mort du testateur" in Répertoire de droit civil, Parijs, Editions Dalloz, losbl., n° 141; P. SIMLER, 

"J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ 

d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 68. Nederland: E. W. J. EBBEN, Inleiding nieuw erfrecht, Den Haag, 

Boom juridische uitgevers, 2001, 89; E. W. J. EBBEN en M. J. P. SCHIPPER, Erfrecht voor de advocatuur, Apeldoorn, Maklu, 

2008, 74; E. W. J. EBBEN en M. J. P. SCHIPPER, Erfrecht voor de praktijk, Apeldoorn, Maklu, 2010, 75; A. PITLO en G. VAN 

DER BURGHT, Erfrecht, Arnhem, Gouda Quint, 1997, 59; P. SCHOLTEN, "Uitlegging van testamenten", WNPR 1909, 294; M. J. 

A. VAN MOURIK, "Uitleg van uiterste wilsbeschikkingen", WPNR 2007, 410; M. J. A. VAN MOURIK, Erfrecht, Deventer, Kluwer, 

2008, 96; M. G. VREDEVOOGD, "Haviltexen met testamenten: kunnen Haviltex en de cao-norm worden gebruikt bij de uitleg 

van uiterste wilsbeschikkingen?", AA 2009, 306. Engeland: Perrin v Morgan [1943] AC 399, [1943] 1 All ER 187 ("The 

fundamental rule in construing the language of a will is to put on the words used the meaning which, having regard to the 

terms of the will, the testator intended."); Harrison v Tucker [2003] EWHC 1168 (Ch) ("But it is important to remember that 

in wills as in any other instruments the quest must always be to ascertain the intention of the maker of the document by looking 

at the language used in the context of the document as a whole and in the light of the relevant background as known to that 

person at that relevant time."); Esson v Esson [2009] EWHC 3045 (Ch); [2010] WTLR 187 ("First, I must ascertain Mrs 

Clements' intention as expressed in the Codicil when read as a whole in the light of the surrounding circumstances including 

the Will."); Marley v Rawlings [2014] UKSC 2; [2014] 2 W.L.R. 213; [2014] 1 All E.R. 807; [2014] 2 F.L.R. 555; [2014] 

W.T.L.R. 299; 16 I.T.E.L.R. 642; [2014] Fam. Law 466; (2014) 158(4) S.J.L.B. 49 ("Whether the document in question is a 

commercial contract or a will, the aim is to identify the intention of the party or parties to the document by interpreting the 

words used in their documentary, factual and commercial context."); Huntley (Deceased) Re [2014] EWHC 547 (Ch) 2014 

WL 1097070 ("Whether the document in question is a commercial contract or a will, the aim is to identify the intention of the 

party or parties to the document by interpreting the words used in their documentary, factual and commercial context."); A. 

LEARMONTH, M. OLDHAM, J. G. ROSS MARTYN en C. FORD, Theobald on wills, Londen, Sweet and Maxwell, 2010, 285; C. H. 

SHERRIN, R. F. D. BARLOW en R. A. WALLINGTON, Williams on wills. 1: The law of wills, Londen, Butterworths, 2002, 535. 
394 Bergen 28 maart 1979, Pas. 1979, II, 74, noot; JT 1979, 526; Rev. not. b. 1979, 375 ("Attendu que ce qu'il importe de 

dégager en matière de testament c'est la volonté du testateur et non pas l'interprétation correcte ou non qu'auraient pu en 

donner les personnes appelées à l'exécuter."); M. COENE, "Art. 895 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 38. 
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geschrift.395 Een mondeling testament is aldus ongeldig.396 Men zou kunnen stellen dat, omwille 

van dit essentieel vormelijk karakter, de primauteit van de werkelijke wil bij de uitlegging van 

testamenten ietwat genuanceerd wordt.397 Het belang van het geschreven woord is bij 

testamenten zeer groot, omdat het een geldigheidsvereiste uitmaakt. De interpretator moet bij 

de interpretatie van testamenten steeds rekening houden met de wil, zoals deze is neergelegd in 

het geschrift. Voor de via uitlegging gevonden werkelijke intentie van de erflater, moet dus 

steeds een geschreven basis, die voldoet aan de wettelijke vormvoorschriften, te vinden zijn.398 

Dit wil zeggen dat de interpretator enkel mag nagaan wat de erflater in het testament bedoeld 

heeft met de woorden die hij daar, in navolging van de vormvereisten, heeft neergelegd. Hij 

mag geen rekening houden met de impliciete bedoeling van de erflater, omdat de wil steeds een 

neerslag moet hebben in een akte.  

                                                 
395 J. BAEL, "Art. 969 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., n° I; N. LABEEUW, "Het primeren van de akte boven de (beweerde) 

werkelijke wil bij de interpretatie van testamenten" (noot onder Brussel 9 maart 1999), AJT 2000-01, 226; P. MOREAU, "Toutes 

les autres dispositions de mon testament demeurent d'application!" (noot onder Rb. Marche-en Famenne 12 november 2009), 

JLMB 2010, 1672; W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH en K. VANWINCKELEN, Inleiding tot het familiaal vermogensrecht, 

Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2002, 683; M. PUELINCKX-COENE, "Beroep op extrinsieke middelen ter interpretatie van 

testamenten" (noot onder Cass. 23 september 1983), RW 1984-85, 939; M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, 

"Testamenten: Inleiding – Kenmerken", TPR 2013, 674; A. VAN DEN BOSSCHE, "De uitlegging van een testament", TEP 2011, 

305. 
396 J. BAEL, "Art. 969 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., n° III B1; W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH en K. VANWINCKELEN, 

Inleiding tot het familiaal vermogensrecht, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2002, 683. 
397 Rb. Brussel 3 april 1981, Rev. not. b. 1981, 448; Rec. gén. enr. not. 1981, 210 ("Attendu qu'il y a lieu, pour l'interprétation 

d'un testament comme pour celle d'une convention, de rechercher l'intention réelle plutôt que de s'arrêter au sens littéral des 

termes. […] Attendu que la règle ci-avant formulée a toutefois une limite résultant de ce que le testament est un acte formel."); 

J. BAEL, "Art. 969 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak 

en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., n° III C3; M. COENE, "Art. 895 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 22; T. DE VOGELAERE, 

Testamenten anno 2013. Balanceren op de grenzen van de wilsautonomie, Gent, Larcier, 2013, 61; S. MOSSELMANS, 

"Interpretatie van legaten: de 'favor testamenti' en de stelregel 'potius ut valeat' versus de 'wil van de testator'" (noot onder Gent 

29 september 1995), RW 1996-97, 821; M. PUELINCKX-COENE, "Beroep op extrinsieke middelen ter interpretatie van 

testamenten" (noot onder Cass. 23 september 1983), RW 1984-85, 938; M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, 

"Testamenten", TPR 1999, 975; M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, "Testamenten: Inleiding – Kenmerken", 

TPR 2013, 674; D. STERCKX, "La lettre et l'esprit des dernières volontés", Rev.not.b. 2009, 344.  
398 Bergen 30 mei 2006, Rev.Not. b. 2007, 340 ("Dans l'interprétation d'un testament il faut chercher la volonté du testateur à 

travers les termes qu'il a utilisés et en recherchant, à travers les mots employés, éventuellement à l'aide d'éléments extrinsèques, 

l'exacte volonté du testateur."); V. ALLAERTS, "De interpretatie van een testament: een concrete casus" in Actuele knelpunten 

familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 216; M. COENE, "Art. 895 BW" in Erfenissen, schenkingen en 

testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 31; T. DE 

VOGELAERE, Testamenten anno 2013. Balanceren op de grenzen van de wilsautonomie, Gent, Larcier, 2013, 62; P. MOREAU, 

"Toutes les autres dispositions de mon testament demeurent d'application!" (noot onder Rb. Marche-en Famenne 12 november 

2009), JLMB 2010, 1672; M. PUELINCKX-COENE, "Beroep op extrinsieke middelen ter interpretatie van testamenten" (noot 

onder Cass. 23 september 1983), RW 1984-85, 939; M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, "Testamenten", TPR 

1999, 978; M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, "Testamenten: Inleiding – Kenmerken", TPR 2013, 679. 

Nederland: E. A. A. LUIJTEN en W. R. MEIJER, "De impliciet uitgesloten echtgenoot als enige erfgenaam door 'uitleg' van een 

uiterste wil" (noot onder Rb. Haarlem 19 maart 2008), TE 2008, 87; G. VAN DER BURGHT, E. W. J. EBBEN en M. KREMER, 

Vaststellingswet. Boek 4: erfrecht, Deventer, Kluwer, 2002, 277, 284. Engeland: Perrin v Morgan [1943] AC 399, [1943] 1 

All ER 187 ("The fundamental rule in construing the language of a will is to put on the words used the meaning which, having 

regard to the terms of the will, the testator intended. The question is not, of course, what the testator meant to do when he made 

his will, but what the written words he uses mean in the particular case – what are the 'expressed intentions' of the testator."); 

Harrison v Tucker [2003] EWHC 1168 (Ch) ("But it is important to remember that in wills as in any other instruments the 

quest must always be to ascertain the intention of the maker of the document by looking at the language used in the context of 

the document as a whole and in the light of the relevant background as known to that person at that relevant time."); A. 

LEARMONTH, M. OLDHAM, J. G. ROSS MARTYN en C. FORD, Theobald on wills, Londen, Sweet and Maxwell, 2010, 285. 
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Op 23 maart 1997 stelde de kinderloze Jules Moulin een testament op in volgende 

bewoordingen: "Je lègue tous mes biens, c'est-à-dire meubles, linge et appareils ménagers à 

mon filleul et son épouse et ces enfants." Na de dood van Jules, maakte zijn zus, Olympe, als 

wettelijk erfgename, aanspraak op de financiële activa van Jules. Ze stelde dat het de wil van 

Jules was geweest enkel het meubilair aan zijn petekind na te laten. De rechter oordeelde dat 

men via extrinsieke elementen de exacte bedoeling van de testator moest achterhalen. Uit de 

voor de rechter aangebrachte feiten bleek dat Jules zijn zus slechts sporadisch zag, terwijl hij 

een zeer nauwe band had met zijn petekind en zijn gezin. Hieruit leidde hij af dat de testator 

beoogde al zijn goederen aan zijn petekind na te laten, ook al had hij niet gepreciseerd dat dit 

ook de financiële activa omvatte.399 

De facto heeft de vormelijkheid weinig invloed bij de uitlegging. Men mag namelijk de vereiste 

van de vormelijkheid van de akte niet zover doordrijven dat het testament de laatste wil van de 

testator volledig en extreem nauwkeurig moet omvatten.400 Er moet wel steeds een basis in een 

geschrift liggen, maar dit komt gewoon voort uit het feit dat er altijd een geschrift moet bestaan, 

anders is het testament niet geldig.  

Marie Coppejans liet in haar testament aan haar nicht "tout le contenu de mon coffre en banque 

ainsi que le solde de mon compte auprèes des compes chèques postaux" na. Toen de koffer 

werd geopend, bleek dat daar een depositoboekje inzat. De vraag rees of Marie had bedoeld 

dat de nicht ook de gelden die in deposito waren gegeven zou erven. Maakte deze som deel uit 

van het legaat? De rechter was van mening dat Marie heel goed wist wat ze deed toen ze het 

depositoboekje in de koffer legde en dat een dergelijke daad geen zin zou hebben als het niet 

de bedoeling was om het geld dat door het boekje gesymboliseerd werd na te laten aan de 

legataris. De rechter verwees eerst naar artikel 1156 BW en artikel 1157 BW en voegde daaraan 

toe: "Attendu que la règle ci-avant formulée a toutefois une limite résultant de ce que le 

testament est un acte formel." Elke wil van de testator moest dus gedocumenteerd zijn door 

een geschrift. Toch moest deze wil niet volledig omschreven zijn: "Que l'interprète ne pourrait 

en conséquence retenir une volonté même certaine du testateur qui n'aurait aucune expression 

dans l'écrit mais qu'il suffit d'une expression écrite, maladroite, obscure ou incomplète." Er 

kon geen twijfel over bestaan dat Marie had gewild daar haar nichtje ook het geld zou erven.401 

De meeste rechtshandelingen hebben ook een neerslag in een geschrift, zodat er eigenlijk wat 

betreft de uitlegging meestal niet echt een onderscheid te maken valt met testamenten.402 Men 

                                                 
399 Bergen 30 mei 2006, Rev.Not. b. 2007, 340. 
400Antwerpen 7 juni 1999, RW 1999-00 (verkort), 1205 ("Overwegende dat het gebruik in een testament van op zichzelf klare 

en duidelijke bewoordingen niet noodzakelijk impliceert dat het testament de wil van de testator zonder meer volledig en 

ondubbelzinnig releveert en de uitlegging van deze tekst door de rechter, teneinde de werkelijke bedoeling van de testator te 

eerbiedigen, overbodig zou zijn, laat staan hieraan in de weg zou staan."); Bergen 30 mei 2006, Rev.Not. b. 2007, 340 ("Dans 

l'interprétation d'un testament il faut chercher la volonté du testateur à travers les termes qu'il a utilisés et en recherchant, à 

travers les mots employés, éventuellement à l'aide d'éléments extrinsèques, l'exacte volonté du testateur."); Rb. Brussel 3 april 

1981, Rev. not. b. 1981, 448; Rec. gén. enr. not. 1981, 210 ("Attendu que la règle ci-avant formulée a toutefois une limite 

résultant de ce que le testament est un acte formel, l'écrit étant en ce qui le concerne un élément essentiel et n'étant pas exigé 

seulement à titre de preuve; que l'interprète ne pourrait en conséquence retenir une volonté même certaine du testateur qui 

n'aurait aucune expression dans l'écrit mais qu'il suffit d'une expression écrite, maladroite, obscure ou incomplète.")'.M. 

COENE, "Art. 895 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak 

en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 23. 
401 Rb. Brussel 3 april 1981, Rev. not. b. 1981, 448; Rec. gén. enr. not. 1981, 210. 
402 P. MOREAU, "Toutes les autres dispositions de mon testament demeurent d'application!" (noot onder Rb. Marche-en 

Famenne 12 november 2009), JLMB 2010, 1676. 
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moet in elk geval, of het nu gaat om een testament, dan wel om een andere geschreven 

rechtshandeling, rekening houden met de bewijskracht en de bewijswaarde van de akte (nrs. 

314 en volgende). Wel is het zo dat er voor notariële testamenten, omdat dat authentieke akten 

zijn, een bijzondere bewijswaarde bestaat.403 Dat er voor de werkelijke intentie van de erflater 

steeds een geschreven basis moet bestaan, belet niet dat bij uitlegging mag besloten worden dat 

de testator met de woorden in het testament iets anders heeft bedoeld dan wat ze op het eerste 

zicht willen zeggen.404 Het zou immers nogal contradictorisch zijn geen gevolg te geven aan de 

werkelijke wil, omdat deze ingaat tegen de bewoordingen die neergeschreven zijn door de 

vormelijkheid van het testament, terwijl de vormelijkheid net is voorgeschreven om de 

werkelijke wil van de testator te waarborgen.405 

Stel dat een testator in zijn testament zijn "nicht Madeleine" als algemeen legataris aanduidt. 

Later, na het overlijden van de testator, blijkt dat Madeleine op het moment van het opstellen 

van het testament al jaren overleden is. Nicht Marie stelt dat de testator haar had bedoeld als 

algemeen legataris. Ze steunt zich hiervoor op het feit dat de erflater herhaaldelijk had gezegd 

dat zij zijn algemene legataris was. Mag de rechter in zo'n geval ingaan tegen de letter van het 

testament en oordelen dat de erflater inderdaad op Marie heeft gedoeld? Een loutere verklaring 

van Marie is hiervoor niet voldoende. Er zijn echter andere externe elementen die in rekening 

mogen gebracht worden. Het feit dat Madeleine al overleden was op het ogenblik van de 

redactie van het testament, maakt het nogal onwaarschijnlijk dat de testator zijn goederen aan 

haar had willen overlaten. Bovendien is Marie het enige familielied waarmee de erflater een 

affectieve band had. Men mag hier oordelen dat het om een verschrijving ging en dat de erflater 

in werkelijkheid op nicht Marie gedoeld had.406 

De soepelheid van de interpretatie, ondanks de vormelijkheid van testamenten, mag echter geen 

voorwendsel worden om aan het essentieel vormelijk karakter te ontsnappen.  

In 1998 dicteerde mevrouw R. een authentiek testament aan haar notaris, waarbij ze haar huis, 

of, bij verkoop, de verkoopprijs van het huis, aan haar neef naliet. In 2007 herriep mevrouw R. 

dit legaat aan haar neef in een codicil: "Je révoque le legs à titre particulier de ma maison de 

Vielsalm à monsieur Jean-Paul R. Toutes les autres dispositions de mon testament demeurent 

d'application". Toen mevrouw R. overleed, bleek dat haar authentiek testament nietig was. De 

handtekening van de notaris ontbrak in de akte, zodat er een vormgebrek was. De vraag rees 

                                                 
403 Zie artikel 1319 BW ("De authentieke akte levert tussen de contracterende partijen en hun erfgenamen of rechtverkrijgenden 

een volledig bewijs op van de overeenkomst die erin is vervat."). Nederland: Artikel 157 Nederlands Wetboek Burgerlijke 

Rechtsvordering ("Authentieke akten leveren tegen een ieder dwingend bewijs op van hetgeen de ambtenaar binnen de kring 

van zijn bevoegdheid omtrent zijn waarnemingen en verrichtingen heeft verklaard."). 
404 Bergen 30 mei 2006, Rev.Not. b. 2007, 340 ("Dans l'interprétation d'un testament il faut chercher la volonté du testateur à 

travers les termes qu'il a utilisés et en recherchant, à travers les mots employés, éventuellement à l'aide d'éléments extrinsèques, 

l'exacte volonté du testateur."); Rb. Gent 9 december 2003, T.Not. 2004, 321 ("Precies omdat het hier gaat om een eigenhandig 

testament dat door wijlen Marcel D., die niet juridisch geschoold was, in zijn eigen bewoordingen werd geschreven zonder 

juridische bijstand en zonder gebruik van juridische termen, is de analyse van de wil van de testator primordiaal."); M. COENE, 

"Art. 895 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 31-32; M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, "Testamenten", TPR 1999, 

978; M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, "Testamenten: Inleiding – Kenmerken", TPR 2013, 679. 
405 M. COENE, "Art. 895 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 35. 
406 M. COENE, "Art. 895 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 32; D. STERCKX, "La lettre et l'esprit des dernières volontés", Rev.not.b. 

2009, 355. 
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hoe het codicil moest begrepen worden. Het was duidelijk dat mevrouw R. bij de redactie van 

het codicil niet op de hoogte was geweest van de nietigheid van haar authentiek testament. Dit 

testament gaf de precieze intentie van de testatrice weer. Ze had het niet nodig gevonden om 

in het codicil de bepalingen uit het testament te herhalen. De rechter oordeelde: "Le testament 

du 25 juillet 2007 exprime dès lors les dernières volontés de madame A.R. et rien ne s'oppose 

à ce qu'il soit suppléé aux lacunes de ce testament en ce qui concerne les dérogations qu'elle 

apporte à la dévolution légale par la testament nul auquel elle fait expressément et précisément 

référence."407 Aldus gebruikte de rechter in deze zaak het nietige testament als een extern 

element, op basis waarvan hij de termen "Toutes les autres dispositions de mon testament 

demeurent d'application" interpreteerde.408 

Valt een dergelijke beslissing wel te verzoenen valt met het essentieel vormelijk karakter van 

het testament?409 Via de weg van de uitlegging gaat de rechter immers voorbij aan de 

geldigheidsvoorwaarden voor het testament. Kan hij dat doen? PUELINCKX-COENE, BARBAIX 

en GEELHAND spreken hier terecht van een grensgeval.410 Aan de ene kant is het niet mogelijk 

op een geldige manier te testeren wanneer men eenvoudigweg verwijst naar een akte die niet 

voldoet aan de vormvereisten voor een testament of met een later testament een nietig testament 

te bevestigen, zonder de bepalingen van de nietige akte over te nemen.411 Aan de andere kant 

kan men een nietige akte wel toelaten als extrinsiek element, dat van nut kan zijn om de 

werkelijke wil van de erflater te achterhalen.412 De grens tussen beide is flinterdun en hangt af 

van de concrete omstandigheden van de zaak. In het voorliggende geval heeft bijvoorbeeld het 

feit dat beide partijen het er over eens waren dat het nietige testament de werkelijke wil van de 

testatrice bevatte, waarschijnlijk meegespeeld in deze beslissing. 

C. Gemeenschappelijke partijwil 

 VOORRANG AAN GEMEENSCHAPPELIJKE PARTIJWIL BIJ CONTRACTEN – Het is de de 

gemeenschappelijke partijwil die doorslaggevend is bij interpretatie van overeenkomsten en 

niet de wil van één enkele contractant.413 Dit vloeit voort uit het consensualisme: het is de 

                                                 
407 Rb. Marche-en Famenne 12 november 2009, JLMB 2010, 1667, noot P. MOREAU.  
408 M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, "Testamenten: Inleiding – Kenmerken", TPR 2013, 690. 
409 M. COENE, "Art. 895 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 32; P. MOREAU, "Toutes les autres dispositions de mon testament 

demeurent d'application!" (noot onder Rb. Marche-en Famenne 12 november 2009), JLMB 2010, 1671-1678. 
410 M. COENE, "Art. 895 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 32. 
411 J. BAEL, "Art. 969 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., n° III C1; P. MOREAU, "Toutes les autres dispositions de mon testament 

demeurent d'application!" (noot onder Rb. Marche-en Famenne 12 november 2009), JLMB 2010, 1674; M. PUELINCKX-COENE, 

R. BARBAIX en N. GEELHAND, "Testamenten: Inleiding – Kenmerken", TPR 2013, 690. 
412 P. MOREAU, "Toutes les autres dispositions de mon testament demeurent d'application!" (noot onder Rb. Marche-en 

Famenne 12 november 2009), JLMB 2010, 1675; M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, "Testamenten: 

Inleiding – Kenmerken", TPR 2013, 690. 
413 Artikel 1156 BW; Cass. 24 november 1966, Arr. Cass. 1967, 399; Pas. 1967, I, 386 ("Attendu que, la convention étant 

essentiellement un accord de volontés de deux ou plusieurs parties en vue de produire un effet juridique, le juge, qui décide 

d'interpréter une convention en s'écartant du sens littéral des termes, ne peut faire prévaloir sur celui-ci une intention mal 

exprimée que s'il constate qu'elle a été commune au parties contractantes."). Frankrijk: Artikel 1156 CC; C. DEMOLOMBE, 

Traité des contrats ou des obligations conventionelles en général, II, Parijs, Durand, 1876, 8; C. LARROUMET, Droit civil. 3: 

Les obligations, le contrat, Parijs, Economica, 2007, 122. DCFR: Artikel II.–8:101 (1) DCFR; C. VON BAR, E. CLIVE, H. 

SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. HUET, M. STORME, S. SWANN, P. VARUL, A. VENEZIANO en F. ZOLL, Principles, 
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gedeelde intentie van de partijen die aan de basis van het contract ligt, dus moet ook de gedeelde 

wil het referentiepunt zijn voor de uitlegging van het contract.414  

Mevrouw Lemahieu was eigenares van een onroerend goed genaamd "le Globe", dat verhuurd 

was aan de echtgenoten Hottat. Ze sloot met meneer Verplancke een koopovereenkomst voor 

dit onroerend goed "sous la condition suspensive expresse que le locataire ou éventuellement 

l'occupant (à raison d'une cession de bail consentie par le locataire primitif, M. Hottat) ne 

fasse usage du droit de préférence inséré dans le bail." Het echtpaar Hottat had het pand 

onderverhuurd aan meneer en mevrouw Granger, die het op hun beurt hadden overgedragen 

aan NV Brasseries Artois. Deze NV wilde nu het voorkooprecht, zoals het in het contract tussen 

Lemahieu en Verplancke was opgenomen, uitoefenen. Verplancke was van mening dat de NV 

dit voorkeurrecht niet kon uitoefenen, omdat de overeenkomst gesloten tussen Hottat en 

Granger slechts voorzag in het gebruik van het voorkeurrecht door het echtpaar Granger "à 

raison d'une cession de bail consentie par le locataire primitif (M. Hottat)". Er was echter 

tussen Granger en Hottat geen huuroverdracht gebeurd, maar wel een onderverhuur. De 

feitenrechter was van mening dat de term "cession de bail" hier verkeerd gebruikt was en dat 

de partijen ook hadden gedoeld op de situatie van onderverhuur. Het Hof van Cassatie 

oordeelde: "Attendu que, la convention étant essentiellement un accord de volontés de deux ou 

plusieurs parties en vue de produire un effet juridique, le juge, qui décide d'interpréter une 

convention en s'écartant du sens littéral des termes, ne peut faire prévaloir sur celui-ci une 

intention mal exprimée que s'il constate qu'elle a été commune au parties contractantes." In 

dit geval had de feitenrechter niet nagegaan of de wil van de partijen wel gemeenschappelijk 

was, zodat er een schending voorlag van artikel 1156 BW.415  

 NIET TE SNEL BESLUITEN TOT AFWEZIGHEID VAN GEMEENSCHAPPELIJKE WIL – Blijkt dat 

beide partijen bij de contractsluiting helemaal geen gelijkgezinde intentie hadden over de 

essentiële elementen van het contract, en dat er hierover nooit een meeting of the minds bestaan 

heeft, dan moet de rechter bij afwezigheid van werkelijke wilsovereenstemming het contract 

                                                 
Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference (DCFR), 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, 580. CISG: P. SCHLECHTRIEM en I. SCHWENZER, 

Commentary on the UN Convention on the international sale of goods (CISG), Oxford, Oxford University Press, 2010, 120. 

Unidroit Principes: Artikel 4.1 (1) Unidroit Principes; INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW, 

Unidroit principles of international commercial contracts, Rome, 2010 

http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf, 137. PECL: M. H. 

WISSINK, "Interpretation" in D. BUSCH, E. H. HONDIUS, H. J. VAN KOOTEN, H. N. SCHELHAAS en W. M. SCHRAMA (eds.), The 

Principles of European Contract Law and Dutch Law – A Commentary, De Haag, Kluwer, 2002, 244. 
414 Cass. 24 november 1966, Arr. Cass. 1967, 399; Pas. 1967, I, 386 ("Attendu que, la convention étant essentiellement un 

accord de volontés de deux ou plusieurs parties en vue de produire un effet juridique, le juge, qui décide d'interpréter une 

convention en s'écartant du sens littéral des termes, ne peut faire prévaloir sur celui-ci une intention mal exprimée que s'il 

constate qu'elle a été commune au parties contractantes."). Frankrijk: C. DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations 

conventionelles en général, II, Parijs, Durand, 1876, 8; C. LARROUMET, Droit civil. 3: Les obligations, le contrat, Parijs, 

Economica, 2007, 122. 
415 Cass. 24 november 1966, Arr. Cass. 1967, 399; Pas. 1967, I, 386  

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf
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nietig verklaren.416 Tot een dergelijke conclusie mag de rechter niet te licht besluiten.417 De 

oplossing voor een interpretatieprobleem bestaat er natuurlijk niet in te beweren dat er geen 

contract tot stand is gekomen, omdat er nooit een wederzijdse toestemming is geweest. Het zou 

dan immers te gemakkelijk zijn om te kwader trouw, wanneer men zich van zijn contractuele 

verplichtingen wil ontdoen, een dispuut te starten, te argumenteren dat het contract onduidelijk 

is en dan te besluiten dat er eigenlijk nooit een wederzijdse toestemming heeft bestaan. Dezelfde 

redenering, maar dan toegepast op individuele bedingen, ligt ten grondslag aan de regel die stelt 

dat een beding dat voor tweeërlei zin vatbaar is, een interpretatie moet krijgen waarbij het een 

gevolg kan teweegbrengen (nrs. 206 en volgende). 

De echtgenoten SP-RO verhuurden een woning aan DE. Deze woning voldeed niet volledig 

aan de bouwvoorschriften. De partijen stipuleerden dat DE de overkapping boven één van de 

drie terrassen zou weghalen om de woning conform aan de bouwvoorschriften te maken. Later 

bleek dat de stedenbouwkundige schendingen verder gingen dan dit ene dak: alle drie de daken 

boven de terrassen waren gebouwd zonder bouwvergunning. De partijen kregen een geschil 

over de draagwijdte van de verbintenis van DE: moest hij het huis conform de 

bouwvoorschriften maken of had hij zich er slechts toe verbonden één overkapping weg te 

nemen? De rechter verwees in eerste instantie naar de uitleggingsregels: "En matière 

contractuelle, comme en l'espèce, il s'indique de rechercher la volonté et l'intention commune 

des parties tout en rappelant la portée de l'article 1162 CC." De rechter oordeelde, op basis 

van externe elementen, dat DE zich er enkel toe had verbonden één dak weg te nemen. Hij 

voegde hieraan toe: "En revanche, les autres infractions urbanistiques du bien, à savoir la 

couverture des deux autres cours (côté T.) et par conséquent, l'aménagement des locaux ainsi 

créés et leur destination illégale constituent pour M. DE. des éléments dont il n'avait pas 

connaissance au moment de la signature du bail et qui, s'il en avait eu connaissance, ne 

l'auraient pas amené à contracter ou à tout le moins, pas aux mêmes conditions." Ondanks het 

feit dat het interpretatiegeschil was uitgeklaard, moest het contract toch nietig worden 

verklaard. Er was immers geen gemeenschappelijke wil aan te wijzen en het contract was 

behept met een wilsgebrek: "Il s'ensuit que le contrat de bail est nul, pour vice de 

consentement."418 

 OOK WIL VAN ÉÉN PARTIJ, WAARVAN TEGENPARIJ OP DE HOOGTE WAS OF MOEST ZIJN, IS 

"GEMEENSCHAPPELIJKE WIL" – De gemeenschappelijke partijwil moet breed worden opgevat. 

Wanneer één contractpartij bij de totstandkoming van het contract een betekenis gaf aan een 

woord, een beding of een geheel contract, en de tegenpartij van deze betekenis op de hoogte 

was, of er redelijkerwijze van op de hoogte had moeten zijn, dan moet het contract uitgelegd 

worden volgens deze betekenis, ook al komt deze niet overeen met de bedoeling van de 

                                                 
416 R. TIMMERMANS, "Totstandkoming van overeenkomsten" in Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, losbl., 

XVF-65; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, Brussel, Bruylant, 2010, 595. Frankrijk: C. LARROUMET, Droit civil. 

3: Les obligations, le contrat, Parijs, Economica, 2007, 123. CISG: P. SCHLECHTRIEM en C. WITZ, Convention de Vienne sur 

les contrats de vente internationale de marchandises, Parijs, Dalloz, 2008, 71. Rechtsvergelijkend: C. W. CANARIS en H. C. 

GRIGOLEIT, "Interpretation of Contracts" in A. HARTKAMP ea (eds.), Towards a European Civil Code, Nijmegen, Ars Aequi 

Libri, 2004, 452. 
417 R. VANDEPUTTE, De overeenkomst: haar ontstaan, haar uitvoering en verdwijning, haar bewijs, Brussel, Larcier, 1977, 

106. Rechtsvergelijkend: C. W. CANARIS en H. C. GRIGOLEIT, "Interpretation of Contracts" in A. HARTKAMP ea (eds.), 

Towards a European Civil Code, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2004, 448. 
418 Rb. Brussel 4 maart 2010, Res Jur.Imm. 2010, 353. 
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tegenpartij.419 Ook een dergelijke wil valt onder de gemeenschappelijke intentie. Zowel artikel 

8:101 (2) DCFR420 als artikel 8(1) CISG421 vermelden deze regel expliciet.  

A, handelaar in bont, verkoopt aan B, ook een bonthandelaar, hazenvellen aan een bepaalde 

prijs per kilo. In feite doelde A op dezelfde prijs per stuk, maar hij maakte een typfout bij de 

opstelling van de overeenkomst. Aangezien een kilo hazenvellen ongeveer gelijk staat aan zes 

stuks, is de overeengekomen prijs absurd laag. In de bonthandel is het de gewoonte goederen 

te prijzen per stuk, niet per kilo. B weet, of moet toch redelijkerwijs weten, welke prijs A 

bedoelde. Het contract moet aldus uitgelegd worden dat er een prijs per stuk is 

overeengekomen, niet per kilo.422 

                                                 
419 Rb. Hasselt 20 januari 2003, RW 2006-07, 1367 ("[…] is echter de vraag niet alleen wat de werkelijke wil was van de auteur 

van de brief maar ook hoe de bestemmeling van de brief deze werkelijke wil heeft begrepen of, indien hierover geen zekerheid 

bestaat, redelijkerwijze behoorde te begrijpen."); Gent 18 januari 2012, DAOR 2012, 478; TGR-TWVR 2012, 268 ("Het hof is 

van oordeel dat in principe een partij gebonden is aan de normale betekenis van haar verklaringen vermits haar mede-

contractant er mag van uitgaan dat de partij de rechtsgevolgen die normalerwijze voortvloeien uit deze verklaring heeft gewild. 

Hieraan kan slechts afbreuk worden gedaan indien uit de feitelijke elementen van de zaak blijkt dat beide partijen een 

afwijkende betekenis hebben gewild of indien blijkt dat de medecontractant wist of moest weten dat de andere partij die 

rechtsgevolgen in werkelijkheid niet had gewild."); C. CAUFFMAN, "Over verbindende en niet-verbindende eenzijdige (wils-

)verklaringen", DAOR 2010, 169; M. E. STORME, "Rechtszekerheid en vertrouwensbeginsel in het Belgisch 

verbintenissenrecht", TPR 1997, 1893-1894. DCFR: Artikel II.–8:101 (2) DCFR; C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, 

H. BEALE, J. HERRE, J. HUET, M. STORME, S. SWANN, P. VARUL, A. VENEZIANO en F. ZOLL, Principles, Definitions and Model 

Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference (DCFR), 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, 581. CISG: Artikel 8(1) CISG; CISG: S. KRÖLL, L. A. 

MISTELIS en P. P. VISCASILLAS, UN convention on contracts for the international sale of goods (CISG), München, Beck, 2011, 

143, 145; J. LOOKOFSKY, Understanding the CISG: a compact guide to the 1980 United Nations Convention on contracts for 

the international sale of goods, Alphen aan den Rijn, Kluwer law international, 2008, 43; J. MORRISSEY en J. M. GRAVES, 

International sales law and arbitration: problems, cases and materials, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2008, 84; P. 

SCHLECHTRIEM en C. WITZ, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, Parijs, Dalloz, 

2008, 69-70; P. SCHLECHTRIEM en I. SCHWENZER, Commentary on the UN Convention on the international sale of goods 

(CISG), Oxford, Oxford University Press, 2010, 121. Rechtsvergelijkend: C. W. CANARIS en H. C. GRIGOLEIT, "Interpretation 

of Contracts" in A. HARTKAMP ea (eds.), Towards a European Civil Code, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2004, 452 ; C. VON BAR, 

E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. HUET, M. STORME, S. SWANN, P. VARUL, A. VENEZIANO en F. ZOLL, 

Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference (DCFR), 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, 585. 
420 DCFR: Artikel II.–8:101 DCFR: "General rules (1) A contract is to be interpreted according to the common intention of 

the parties even if this differs from the literal meaning of the words. (2) If one party intended the contract, or a term or 

expression used in it, to have a particular meaning, and at the time of the conclusion of the contract the other party was aware, 

or could reasonably be expected to have been aware, of the first party's intention, the contract is to be interpreted in the way 

intended by the first party. (3) The contract is, however, to be interpreted according to the meaning which a reasonable person 

would give to it: (a) if an intention cannot be established under the preceding paragraphs; or (b) if the question arises with a 

person, not being a party to the contract or a person who by law has no better rights than such a party, who has reasonably 

and in good faith relied on the contract's apparent meaning." Vergelijk Artikel II. – 8:201 DCFR: "General rules. (1) A 

unilateral juridical act is to be interpreted in the way in which it could reasonably be expected to be understood by the person 

to whom it is addressed. (2) If the person making the juridical act intended the act, or a term or expression used in it, to have 

a particular meaning, and at the time of the act the person to whom it was addressed was aware, or could reasonably be 

expected to have been aware, of the first person's intention, the act is to be interpreted in the way intended by the first person. 

(3) The act is, however, to be interpreted according to the meaning which a reasonable person would give to it: (a) if neither 

paragraph (1) nor paragraph (2) applies; or (b) if the question arises with a person, not being the addressee or a person who 

by law has no better rights than the addressee, who has reasonably and in good faith relied on the contract's apparent 

meaning." 
421 CISG: Artikel 8 CISG: "(1) Voor de toepassing van dit Verdrag dienen verklaringen afgelegd door en andere gedragingen 

van een partij te worden uitgelegd in overeenstemming met haar bedoeling, wanneer de andere partij die bedoeling kende of 

daarvan niet onkundig kon zijn. (2) Indien het voorgaande lid niet van toepassing is, dienen verklaringen afgelegd door, dan 

wel andere gedragingen van een partij te worden uitgelegd overeenkomstig de zin die een redelijk persoon van gelijke 

hoedanigheid als de andere partij in dezelfde omstandigheden hieraan zou hebben toegekend.". 
422 DCFR: C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. HUET, M. STORME, S. SWANN, P. VARUL, A. 

VENEZIANO en F. ZOLL, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference 

(DCFR), http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, 581. 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
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Dit brengt met zich mee dat ook van een gemeenschappelijke partijbedoeling kan worden 

gesproken bij een standaard- of toetredingscontract, namelijk als de toetredende contractant 

voldoende op de hoogte was van de betekenis van het contract, of ervan op de hoogte had 

moeten zijn, en er vrijwillig tot is toegetreden.423 

Een Belgische koper knoopte onderhandelingen aan met een Zwitsers bedrijf voor de aankoop 

van een machine. Op vraag van de koper maakte het bedrijf verschillende offertes. De koper 

aanvaardde het laatste aanbod door de plaatsing van een bestelling. De machine werd geleverd, 

maar werkte niet naar behoren. De koper vorderde een prijsvermindering voor de Belgische 

rechter. De verkoper stelde dat deze rechter geen internationale rechtsmacht had, aangezien het 

aanbod in duidelijke termen verwees naar de standaardvoorwaarden van de Swiss Association 

of Machinery Manufacturers, die een forumclausule bevatten die de rechter in Zürich bevoegd 

verklaarde. De koper argumenteerde dat de voorwaarden niet bij het aanbod waren bijgevoegd, 

en dat ze dus niet aanvaard waren. De rechter oordeelde op basis van artikel 8(1) CISG dat de 

koper tijdens de onderhandelingen op de hoogte was, of ten minste op de hoogte had moeten 

zijn, van de inhoud van de standaardvoorwaarden. Het aanbod van de verkoper bevatte immers 

een expliciete verwijzing naar de voorwaarden in vetgedrukte letters. De Belgische rechtbank 

werd dus onbevoegd geacht.424 

 VOORRANG AAN INTENTIE VAN ÉÉN PARTIJ BIJ EENZIJDIGE RECHTSHANDELING – De 

interpretatie volgens de subjectieve werkelijke partijbedoeling kent logischerwijs een iets 

afwijkende invulling bij de interpretatie van eenzijdige rechtshandelingen. In die gevallen kan 

men bezwaarlijk van een gemeenschappelijke partijbedoeling spreken. Het spreekt dan ook 

voor zich dat bij de uitlegging van eenzijdige rechtshandelingen de intentie van één partij, 

namelijk de partij die de wilsverklaring aflegt, de leidraad vormt.425 Wel moet er dan rekening 

gehouden worden met het rechtmatig gewekte vertrouwen dat de wilsverklaring heeft doen 

                                                 
423 DCFR: C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. HUET, M. STORME, S. SWANN, P. VARUL, A. 

VENEZIANO en F. ZOLL, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference 

(DCFR), http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, 580. PECL: M. H. WISSINK, "Interpretation" 

in D. BUSCH, E. H. HONDIUS, H. J. VAN KOOTEN, H. N. SCHELHAAS en W. M. SCHRAMA (eds.), The Principles of European 

Contract Law and Dutch Law – A Commentary, De Haag, Kluwer, 2002, 244. 
424 Kh. Nijvel 19 september 1995, http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/950919b1.html. 
425 Cass. 23 september 1983, Arr.Cass. 1983, 70; Bull. 1984, 71; Pas. 1984, I, 71; RW 1984-85, 935, noot M. COENE ("Attendu 

que, ayant constaté qu'en ce qui concerne l'expression "commerce de bière", la volonté du testateur n'était pas précise, les 

juges d'appel ont pu rechercher son intention réelle, en ayant recours aux éléments extrinsèques qu'ils mentionnent."); Rb. 

Brussel 15 januari 1991, Pas. 1991, III, 66 ("Attendu que le tribunal considère qu'il est conforme à la volonté du défunt de 

rattacher comme accessoires aux appartements légués les garages qui normalement n'en dépendent pas."); Rb. Brussel 13 

februari 1997, Rev not. b. 2000, 415 ("Que le principe essentiel en matière contractuelle comme en cas d'engagement par 

volonté unilatérale est la recherche de la volonté réelee des parties, ou, du moins, de celle qui s'oblige."); C. CAUFFMAN, De 

verbindende eenzijdige belofte, Antwerpen, Intersentia, 2005, 742; D. STERCKX, "La lettre et l'esprit des dernières volontés", 

Rev.not.b. 2009, 342; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, 266. DCFR: Artikel II. – 8:201 DCFR: 

"General rules. (1) A unilateral juridical act is to be interpreted in the way in which it could reasonably be expected to be 

understood by the person to whom it is addressed. (2) If the person making the juridical act intended the act, or a term or 

expression used in it, to have a particular meaning, and at the time of the act the person to whom it was addressed was aware, 

or could reasonably be expected to have been aware, of the first person's intention, the act is to be interpreted in the way 

intended by the first person.." Unidroit Principes: Artikel 4.2 (1) Unidroit (Interpretation of statements and other conduct): 

"The statements and other conduct of a party shall be interpreted according to that party's intention if the other party knew or 

could not have been unaware of that intention.". CISG: Artikel 8(1) CISG: "Voor de toepassing van dit Verdrag dienen 

verklaringen afgelegd door en andere gedragingen van een partij te worden uitgelegd in overeenstemming met haar bedoeling, 

wanneer de andere partij die bedoeling kende of daarvan niet onkundig kon zijn.". 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
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ontstaan.426 Zo is bijvoorbeeld voor de uitlegging van een testament de werkelijke wil van de 

testator doorslaggevend.427 

Na het overlijden van hun moeder, gingen de kinderen M. en hun vader niet over tot 

vereffening-verdeling van de gewezen huwelijksgemeenschap. Vader M. bleef in de 

gezinswoning wonen. Na een tijd kreeg hij een nieuwe vriendin, A., met wie hij feitelijk 

samenwoonde in de gezinswoning. Bij eigenhandig testament van 28 oktober 1995, verklaarde 

vader M. dat zijn vriendin na zijn overlijden "de toelating heeft in de bedoelde woning te blijven 

wonen, zolang ze zelf nodig vindt." Toen vader M. overleed, peilden de kinderen M. naar de 

intenties van A. over de gezinswoning. Zij vond dat ze, op basis van het testament van M., het 

recht had in de woning te blijven wonen. Ze wilde deze wel verlaten, maar dan tegen een 

vergoeding ter waarde van de helft van het vruchtgebruik/recht van bewoning van de woning. 

De kinderen wierpen op dat hun vader deze intentie niet had gehad. Bovendien kon vader M. 

geen recht van bewoning vestigen, omdat de kinderen voor de helft de blote eigendom op de 

woning hadden. De rechter ging op zoek naar de wil van vader M. en beriep zich hiervoor op 

de regels van toepassing op de uitlegging van overeenkomsten: "Vooreerst rijst de vraag naar 

de werkelijke bedoeling die vader M. voorzat bij het uiten van zijn testamentaire wil (art. 1156 

BW). […] De rechtbank is van oordeel dat de werkelijke bedoeling die vader M. voorzat met 

zijn eigenhandig testament van 28 oktober 1995, in de gegeven omstandigheden, hierop 

neerkomt dat hij ten behoeve van de eiseres een recht van bewoning wilde vestigen." De rechter 

oordeelde echter dat dit dan wel de wil was geweest van de testator, maar dat deze toch geen 

gevolg kon hebben: "Aangezien een recht van bewoning (enkel) een lichamelijk onroerend 

goed tot voorwerp kan hebben (en geen onlichamelijk goed, zoals een onverdeeld aandeel), 

kon vader M. (totaal) geen recht van bewoning vestigen."428 

                                                 
426 Rb. Hasselt 20 januari 2003, RW 2006-07, 1367 ("Daar de kwestieuze wilsverklaring strekte tot beëindiging van een 

overeenkomst, is echter de vraag niet alleen wat de werkelijke wil was van de auteur van de brief maar ook hoe de bestemmeling 

van de brief deze werkelijke wil heeft begrepen of, indien hierover geen zekerheid bestaat, redelijkerwijze behoorde te 

begrijpen."); C. CAUFFMAN, "Over verbindende en niet-verbindende eenzijdige (wils-)verklaringen" (noot onder Luik 9 

november 2007), DAOR 2010, 169; C. CAUFFMAN, De verbindende eenzijdige belofte, Antwerpen, Intersentia, 2005, 742. 

DCFR: Artikel II – 8: 201 (1) DCFR: "A unilateral juridical act is to be interpreted in a way in which it could reasonably be 

expected to be understood by the person to whom it is addressed.". Unidroit Principes: Artikel 4.2 (1) Unidroit (Interpretation 

of statements and other conduct): "The statements and other conduct of a party shall be interpreted according to that party's 

intention if the other party knew or could not have been unaware of that intention.". CISG: Artikel 8(1) CISG: "Voor de 

toepassing van dit Verdrag dienen verklaringen afgelegd door en andere gedragingen van een partij te worden uitgelegd in 

overeenstemming met haar bedoeling, wanneer de andere partij die bedoeling kende of daarvan niet onkundig kon zijn."; S. 

KRÖLL, L. A. MISTELIS en P. P. VISCASILLAS, UN convention on contracts for the international sale of goods (CISG), München, 

Beck, 2011, 145; J. MORRISSEY en J. M. GRAVES, International sales law and arbitration: problems, cases and materials, 

Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2008, 84; P. SCHLECHTRIEM en I. SCHWENZER, Commentary on the UN Convention on the 

international sale of goods (CISG), Oxford, Oxford University Press, 2010, 118. 
427 Cass. 23 september 1983, Arr.Cass. 1983, 70; Bull. 1984, 71; Pas. 1984, I, 71; RW 1984-85, 935, noot M. COENE ("Attendu 

que, ayant constaté qu'en ce qui concerne l'expression "commerce de bière", la volonté du testateur n'était pas précise, les 

juges d'appel ont pu rechercher son intention réelle, en ayant recours aux éléments extrinsèques qu'ils mentionnent."); Bergen 

30 mei 2006, Rev.Not. b. 2007, 340 ("Dans l'interprétation d'un testament il faut chercher la volonté du testateur à travers les 

termes qu'il a utilisés et en recherchant, à travers les mots employés, éventuellement à l'aide d'éléments extrinsèques, l'exacte 

volonté du testateur."); Rb. Brussel 15 januari 1991, Pas. 1991, III, 66 ("Attendu que le tribunal considère qu'il est conforme 

à la volonté du défunt de rattacher comme accessoires aux appartements légués les garages qui normalement n'en dépendent 

pas."); Rb. Brussel 13 februari 1997, Rev not. b. 2000, 415 ("Que le principe essentiel en matière contractuelle comme en cas 

d'engagement par volonté unilatérale est la recherche de la volonté réelee des parties, ou, du moins, de celle qui s'oblige."); 

M. COENE, "Art. 895 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 21; D. STERCKX, "La lettre et l'esprit des dernières volontés", Rev.not.b. 

2009, 342. 
428 Rb. Gent 23 maart 2010, Rev.trim.dr.fam. 2012 (samenvatting N. DANDOY en A. VAN HECKE), 888; RW 2011-12, 1346; 

T.Not. 2012, 192. 
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D. Partijwil die bestond bij totstandkoming rechtshandeling 

 MOMENT WILSUITING LEGT VERBINTENISSEN VAST ZODAT LATERE OMSTANDIGHEDEN IN 

REKENING BRENGEN BINDENDE KRACHT RECHTSHANDELING ZOU SCHENDEN – De bedoeling 

van de partijen die een rol speelt bij uitlegging is de initiële intentie, de wil die er bestond op 

het ogenblik van de totstandkoming van de rechtshandeling.429 Dit blijkt duidelijk uit artikel 

1156 BW/CC, dat stelt dat men moet nagaan welke de gemeenschappelijke bedoeling van de 

partijen is geweest. Het is immers dat moment waarop de rechten en plichten van de partijen, 

waarvan de omvang later onduidelijk blijkt te zijn, zijn gefixeerd. Onder invloed van latere 

omstandigheden kan de wil van de partijen veranderingen ondergaan. Deze veranderde intentie 

in rekening nemen bij de uitlegging, zou de verbindende kracht van de rechtshandeling 

schenden.430  

Meneer en mevrouw M scheidden in 1995 uit de echt door een echtscheiding onderlinge 

toestemming. In de overeenkomst voorafgaand aan de scheiding werd bedongen dat mevrouw 

maandelijks alimentatie zou ontvangen. Ze voegden hieraan toe: "en cas de remarriage ou de 

vie commune de Madame M. ou si cette dernière bénéficie de revenus professionnels, ladite 

pension alimentaire sera totalement supprimée." Mevrouw M. kreeg een nieuwe vriend en 

meneer M. weigerde nog verder alimentatie te betalen, verwijzend naar het beding. Mevrouw 

M. wierp echter op dat er met haar nieuwe vriend geen sprake was van samenleven, aangezien 

hij nog een eigen woning had, waar hij huur voor betaalde. De rechter oordeelde dat de wil van 

                                                 
429 Artikel 1156 BW; Rb. Brussel 22 mei 2001, Rev.trim.dr.fam. 2001, 704 ("Qu'il convient de rechercher la volonté réelle et 

commune des parties au moment de la signature des conventions."); L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 

Antwerpen, Intersentia, 2000, 273; A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar 

met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 13; F. 

VERMANDER, "De interpretatie en aanvulling van een overeenkomst naar Belgisch recht" in J. SMITS en S. STIJNS, Inhoud en 

werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 22; J. WAELKENS, 

"Interpretatie van een borgtochtovereenkomst" (noot onder Cassatie 1 maart 2012), DAOR 2013, 94; J. WAELKENS, "Belgian 

Perspective on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 2013, 1334. Frankrijk: A. 

BENABENT, Droit des obligations, Parijs, Montchrestien, 2012, 214; C. DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations 

conventionelles en général, II, Parijs, Durand, 1876, 7-8; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et 

Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., 

n° 38; F. TERRE, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 466. DCFR: Artikel II. – 8:201 DCFR: 

"General rules. (1) A unilateral juridical act is to be interpreted in the way in which it could reasonably be expected to be 

understood by the person to whom it is addressed. (2) If the person making the juridical act intended the act, or a term or 

expression used in it, to have a particular meaning, and at the time of the act the person to whom it was addressed was aware, 

or could reasonably be expected to have been aware, of the first person's intention, the act is to be interpreted in the way 

intended by the first person. (3) The act is, however, to be interpreted according to the meaning which a reasonable person 

would give to it: (a) if neither paragraph (1) nor paragraph (2) applies; or (b) if the question arises with a person, not being 

the addressee or a person who by law has no better rights than the addressee, who has reasonably and in good faith relied on 

the contract's apparent meaning." C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. HUET, M. STORME, S. 

SWANN, P. VARUL, A. VENEZIANO en F. ZOLL, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common 

Frame of Reference (DCFR), http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, 580. CISG: S. KRÖLL, L. 

A. MISTELIS en P. P. VISCASILLAS, UN convention on contracts for the international sale of goods (CISG), München, Beck, 

2011, 143. Unidroit Principes: INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW, Unidroit principles of 

international commercial contracts, Rome, 2010 

http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf, 137. PECL: M. H. 

WISSINK, "Interpretation" in D. BUSCH, E. H. HONDIUS, H. J. VAN KOOTEN, H. N. SCHELHAAS en W. M. SCHRAMA (eds.), The 

Principles of European Contract Law and Dutch Law – A Commentary, De Haag, Kluwer, 2002, 244. Rechtsvergelijkend: C. 

W. CANARIS en H. C. GRIGOLEIT, "Interpretation of Contracts" in A. HARTKAMP ea (eds.), Towards a European Civil Code, 

Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2004, 452. Zie ook C. WOLF, Jus Natur., VI, n° 471: Pacta interpretanda sunt secundum usum 

loquendi eius temporis que condita fuerunt. ("Overeenkomsten moeten uitgelegd worden op de manier waarop de spreker het 

wilde op het moment waarop de overeenkomsten opgesteld zijn."). 
430 S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, 267. 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf
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de partijen moest gezocht worden: "Qu'il convient de rechercher la volonté réelle et commune 

des parties au moment de la signature des conventions préalables en octobre 1994." De rechter 

was van mening dat partijen in hun contract samenleven hadden verbonden met huwen, zodat 

dit wees op stabiliteit en permanentie. In deze zaak hadden mevrouw M. en haar nieuwe vriend 

wel een affectieve relatie, maar geen gemeenschappelijk leven. Er was dus nog steeds een 

alimentatie-uitkering verschuldigd.431 

 VORMELIJKHEID TESTAMENT IMPLICEERT DAT WIL BIJ REDACTIE TESTAMENT 

DOORSLAGGEVEND IS – Voor testamenten werpt men soms op dat deze regel niet zou gelden: 

bij de uitlegging van een testament moet de interpretator zich dan plaatsen op het ogenblik van 

het overlijden van de testator en niet op het moment van de totstandkoming van het testament.432 

Deze uitzondering valt dan te verklaren vanuit de eigenheid van het testament. Enerzijds is het 

een akte die pas werking krijgt op het ogenblik van het overlijden van de testator.433 Dit is dan 

ook het moment dat doorslaggevend zou moeten zijn.434 Daarnaast is een testament tot op het 

ogenblik van het overlijden ad nutum herroepbaar.435 Hierdoor onderscheidt het testament zich 

van andere eenzijdige rechtshandelingen, die onherroepelijk zijn. Als een testament steeds 

herroepbaar is, betekent dit dat de testator, onder invloed van zijn veranderende wil, ten allen 

tijde zijn getroffen wilsbeschikkingen kan en mag aanpassen. Hieruit kan men dan afleiden dat 

men steeds de laatst bestaande wil van de testator in aanmerking moet nemen bij interpretatie, 

omdat men enkel dan de werkelijke wil van de testator eer aandoet. Dit standpunt is echter 

moeilijk houdbaar en wel omwille van het essentieel vormelijk karakter van het testament.436 

Als een testament slechts geldig is wanneer het neergelegd is in een geschrift, kan men 

bezwaarlijk stellen dat de latere intentie van de testator, die geen neerslag heeft gevonden in 

een akte, afbreuk kan doen aan het geschreven woord.437 In de praktijk is het bovendien zonder 

                                                 
431 Rb. Brussel 22 mei 2001, Rev.trim.dr.fam. 2001, 704. 
432 A. VAN DEN BOSSCHE, "De uitlegging van een testament", TEP 2011, 308. Frankrijk: M. NICOD, "Interprétation après la 

mort du testateur" in Répertoire de droit civil, Parijs, Editions Dalloz, losbl., n° 149. Nederland: P. SCHOLTEN, "Uitlegging 

van testamenten", WNPR 1909, 295. 
433 Frankrijk: M. NICOD, "Interprétation après la mort du testateur" in Répertoire de droit civil, Parijs, Editions Dalloz, losbl., 

n° 149. 
434 Frankrijk: M. NICOD, "Interprétation après la mort du testateur" in Répertoire de droit civil, Parijs, Editions Dalloz, losbl., 

n° 149. 
435 Artikel 895 BW ("Een testament is een akte waarbij de erflater, voor de tijd dat hij niet meer in leven zal zijn, over het 

geheel of een deel van zijn goederen beschikt, en die hij kan herroepen."); C. CAUFFMAN, De verbindende eenzijdige belofte, 

Antwerpen, Intersentia, 2005, 69; M. COENE, "Art. 895 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 16; T. DE VOGELAERE, Testamenten anno 

2013. Balanceren op de grenzen van de wilsautonomie, Gent, Larcier, 2013, 9; M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. 

GEELHAND, "Testamenten", TPR 1999, 972; A. VAN DEN BOSSCHE, "De uitlegging van een testament", TEP 2011, 308. 

Nederland: E. W. J. EBBEN, Inleiding nieuw erfrecht, Den Haag, Boom juridische uitgevers, 2001, 85; E. W. J. EBBEN en M. 

J. P. SCHIPPER, Erfrecht voor de advocatuur, Apeldoorn, Maklu, 2008, 69; E. W. J. EBBEN en M. J. P. SCHIPPER, Erfrecht voor 

de praktijk, Apeldoorn, Maklu, 2010, 71; 
436 M. COENE, "Art. 895 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 22; M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, "Testamenten: 

Inleiding – Kenmerken", TPR 2013, 679. Nederland: M. J. A. VAN MOURIK, "Uitleg van uiterste wilsbeschikkingen", WPNR 

2007, 411. 
437 Cass. 9 maart 1989, Arr.Cass. 1988-89, 783; Bull. 1989, 701; Pas. 1989, I, 701; RW 1989-90, 118, noot; Rec.gén.enr.not. 

1991, 394; Rev.not.b. 1989, 426, noot J. EM ("Alors que dans la recherche de la volonté réelle du testateur, le juge ne peut 

méconnaître les termes du testament ou compléter ceux-ci, en prêtant au testateur des volontés implicites qui ont pour effet de 

modifier les dispositions testamentaires existantes, sans méconnaitre le caractère solennel du testament."). Nederland: M. J. 

A. VAN MOURIK, "Uitleg van uiterste wilsbeschikkingen", WPNR 2007, 411. 
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geschrift onmogelijk geldig bewijs aan te voeren van de werkelijke wil van de testator op het 

ogenblik van zijn overlijden. Een testament is een akte en is aldus onderworpen aan de regels 

voor het schriftelijk bewijs.438 De rechter moet dus bij de interpretatie van testamenten de 

bewijskracht van de akte respecteren.439 Daar komt nog bij dat, omwille van het essentieel 

vormelijk karakter van het testament, ook het bewijs aan de vormvoorwaarden onderhevig is.440 

Dit betekent dat de persoon die beweert dat hij aanspraak heeft in een nalatenschap als bewijs 

een geschrift moet voorleggen dat opgemaakt is op een van de wijzen waarin de wet voorziet.441 

Het vormelijk karakter van het testament leidt ertoe dat het gemeen recht inzake de 

bewijsvoering niet van toepassing is op testamenten.442 Het juiste referentiepunt voor de 

uitlegging van testamenten is aldus het ogenblik van de opstelling van de akte.443 Dit is immers 

het moment waarop de erflater zijn testamentaire wil heeft geopenbaard en waarop de 

rechtshandeling tot stand komt. 

In zijn laatste levensdagen had de al zwaar zieke Henri Thone een testament opgesteld. Hij 

stelde hierbij een vriend aan als algemene legataris. Een paar dagen ervoor had hij zijn huis 

                                                 
438 N. LABEEUW, "Het primeren van de akte boven de (beweerde) werkelijke wil bij de interpretatie van testamenten" (noot 

onder Brussel 9 maart 1999), AJT 2000-01, 226; L. RAUCENT, Les libéralités, Leuven, Academia Bruylant, 1991, 248 
439 N. LABEEUW, "Het primeren van de akte boven de (beweerde) werkelijke wil bij de interpretatie van testamenten" (noot 

onder Brussel 9 maart 1999), AJT 2000-01, 226; M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, "Testamenten: Inleiding 

– Kenmerken", TPR 2013, 680. 
440 Luik 16 januari 2001, JLMB 2001, 787, noot J. SACE ("Attendu que l'existence d'un testament ne peut être prouvée que par 

un écrit; que le negotium n'est donc pas, comme en droit commun, indépendant de l'écrit, notamment au point de vue de sa 

preuve."); M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, "Testamenten: Inleiding – Kenmerken", TPR 2013, 675. 
441 Luik 16 januari 2001, JLMB 2001, 787, noot J. SACE ("Attendu que l'existence d'un testament ne peut être prouvée que par 

un écrit; que le negotium n'est donc pas, comme en droit commun, indépendant de l'écrit, notamment au point de vue de sa 

preuve."); M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, "Testamenten: Inleiding – Kenmerken", TPR 2013, 675. 
442 J. BAEL, "Art. 969 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., n° III C1a; W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH en K. VANWINCKELEN, 

Inleiding tot het familiaal vermogensrecht, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2002, 683; M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX 

en N. GEELHAND, "Testamenten", TPR 1999, 975. 
443 M. COENE, "Art. 895 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 36; M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, "Testamenten", 

TPR 1999, 981; M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, "Testamenten: Inleiding – Kenmerken", TPR 2013, 687, 

695. Nederland: HR 11 januari 1974, NJ 1974, 187, noot G. J. S. ("Bij het nagaan welke de bedoeling van de erflater is en het 

in overeenstemming met deze bedoeling uitleggen van een testament mag slechts rekening worden gehouden met hetgeen de 

erflater ten tijde van het maken van het testament bedoeld heeft."); HR 6 juni 2003, JOL 2003, 305 ("Dat het Hof bij zijn uitleg 

geen onjuiste maatstaf heeft toegepast nu het Hof de bedoeling van de erflater ten tijde van het maken van het testament heeft 

vastgesteld en niet is uitgegaan van de veronderstelde wil van de erflater."); HR 11 oktober 2013, NJB 2013, 2205; RvdW 

2013, 1192; RFR 2014, 2; NJ 2014, 127, noot S. PERRICK ("Aldus verstaan geeft het oordeel van het hof geen blijk van 

miskenning van de maatstaf van art. 4:46 BW. Anders dan in de onderdelen wordt betoogd, heeft het hof daarbij uitsluitend 

omstandigheden ten tijde van het opmaken van het testament in aanmerking genomen en niet (tevens) omstandigheden die toen 

nog toekomstig waren."); Hof Amsterdam 10 november 2009, www.rechtspraak.nl, ECLI:NL:GHAMS:2009:BK8910 ("Het 

hof wijst er op dat het bij deze bewijslevering er niet om gaat hoe een van de kinderen van de vader of een ander familielid 

over de bedoeling van de vader in 1980 denkt, maar om te achterhalen wat de bedoeling van de vader was toen hij bij de 

notaris het testament met deze inhoud liet opmaken."); E. W. J. EBBEN, "De ontwikkeling van de uitleg van uiterste willen in 

de rechtspraak van de Hoge Raad", NE 2006, 99; A. F. MOLLEMA, "Uitleg van uiterste wilsbeschikkingen en aanverwante 

zaken" (noot onder Rb. Haarlem 19 maart 2008), WPNR 2008, 821; J. H. NIEUWENHUIS, "Tekst en tijd", WPNR 2007, 386; A. 

PITLO en G. VAN DER BURGHT, Erfrecht, Arnhem, Gouda Quint, 1997, 62; S. PERRICK, Mr. C. Assers Handleiding tot de 

beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 4. Erfrecht en schenking, Deventer, Kluwer, 2013, 174; F. SCHONEWILLE, "De 

uitleg van testamenten in nalatenschapsmediation" in A. M. VAN RIEMSDIJK en F. SCHONEVILLE (eds.), De uitleg van het 

testament, Apeldoorn, Maklu, 2013, 40; M. J. A. VAN MOURIK, "Uitleg van uiterste wilsbeschikkingen", WPNR 2007, 411. 

Engeland: Loring v Woodland Trust [2013] EWHC 4400 (Ch) 2013 WL 7090700 ("Mr Taylor's letter of 26 June 2012 is of 
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G. ROSS MARTYN en C. FORD, Theobald on wills, Londen, Sweet and Maxwell, 2010, 289; W. WARD, A Treatise on Legacies: 

Or Bequests of Personal Property, Londen, Henry Butterworth, 1826, 197-198. 
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verkocht tegen lijfrente. Na het overlijden van zijn vader, vocht zijn zoon, die door beide 

handelingen sterk benadeeld was, de verkoop van het huis aan. Deze verkoop werd inderdaad 

nietig verklaard wegens gebrek aan alea, omdat het duidelijk was dat Thones levenseinde 

naderend was. Hierna maakte de zoon aanspraak op het huis. De vriend meende echter dat het 

huis aan hem toekwam, omdat hij algemene legataris was. De rechtbank argumenteerde dat 

een algemeen legaat inderdaad inhield dat de titularis ervan geroepen is tot de ganse 

nalatenschap, zodat hij aanspraak kon maken op het huis. Er moest echter onderzocht worden 

of het wel de werkelijke bedoeling van de testator was geweest dit huis aan zijn vriend na te 

laten. De rechter verwees naar de wil van Thone op het moment van de redactie van het 

testament: "Il convient toutefois de vérifier si cette solution est conforme à l'intention réelle de 

feu Henri Thone telle qu'elle peut être déterminée en examinant les circonstances qui ont 

entouré la rédaction du testament." Uit het feit dat de heer Thone enkele dagen voor de 

opstelling van zijn testament het huis verkocht had tegen lijfrente, leidde de rechtbank af dat 

hij het niet aan zijn algemene legataris had willen nalaten. Hij zou het huis immers niet 

verkocht hebben enkele dagen voor het opstellen van zijn testament als hij wilde dat het aan 

zijn algemene legataris toekwam. Bij de opmaak van het testament, wist Thone heel goed dat 

het huis geen deel meer uitmaakte van zijn vermogen, en hij wilde zijn vriend enkel nalaten 

wat op dat ogenblik tot zijn vermogen behoorde. De rechter meende dus dat het huis moest 

toekomen aan de enige zoon van de erflater.444 Klopt deze redenering van de rechter wel?445 

Hij haalde immers maar één element aan om te besluiten dat de werkelijke wil van de testator 

bij de opstelling van het contract was om het huis niet aan zijn vriend na te laten. Er waren 

echter ook een aantal omstandigheden die op een tegengestelde wil van de heer Thone wezen, 

zoals het feit dat het ging om een authentiek testament, waarbij het waarschijnlijk was dat de 

notaris de erflater had gewezen op de betekenis en de draagwijdte van een algemeen legaat. 

Daarnaast bleek duidelijk dat het de bedoeling was van Thone om door de verkoop van zijn 

huis en de aanstelling van een algemene legataris, het aandeel van zijn zoon, waarmee hij niet 

op goede voet stond, in de erfenis te verminderen. Op basis van deze elementen leek het juister 

te oordelen in het voordeel van de algemene legataris.446 

§5. Specifieke invulling van de interpretatie volgens de subjectieve werkelijke bedoeling 

A. Inleiding  

 INTERPRETATIE VOLGENS DE SUBJECTIEVE WERKELIJKE PARTIJBEDOELING GEEFT IN 

SPECIFIEKE REGELS VOORRANG AAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE BEDOELING VAN DE 

PARTIJEN – De interpretatie volgens de subjectieve werkelijke partijbedoeling vindt niet enkel 

zijn neerslag in een algemene regel, maar kent ook een verdere uitwerking in twee meer 

specifiek geformuleerde regels, die allebei niet enkel gelden voor contracten, maar ook van 

toepassing zijn op eenzijdige rechtshandelingen. Een eerste stelt dat een overeenkomst, ook al 

is deze in algemene termen gesteld, slechts die zaken omvat waarover de partijen wilden 

contracteren. Deze regel beschrijft het principe van de restrictieve interpretatie (nrs. 150 en 

                                                 
444 Rb. Luik 2 maart 2009, Rev.not.b. 2010, 169, noot P. MOREAU. 
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volgende). De tweede regel geeft weer dat, wanneer contractanten in hun overeenkomst een 

voorbeeld ter verduidelijking opnemen, men dit niet aldus mag uitleggen dat ze het contract 

hebben willen beperken. Deze regel beschrijft de extensieve interpretatie (nrs. 153 en 

volgende). Het gaat dan om de Frans-Belgische artikelen 1163 en 1164 BW/CC. Deze 

bepalingen, die het principe van de subjectieve werkelijke partijbedoeling concretiseren, zijn 

niet opgenomen in de harmonisatie-instrumenten, noch in de nieuwe Franse interpretatieregels 

die in werking treden op 1 oktober 2016. 

B. Principe van restrictieve interpretatie 

 RESTRICTIEVE INTERPRETATIE BETEKENT DAT ALGEMENE TERMEN SLECHTS ZOVER REIKEN 

ALS PARTIJEN HEBBEN BEDOELD – Een eerste specifieke regel die de interpretatie volgens de 

subjectieve werkelijke partijbedoeling weergeeft, is het principe van de restrictieve 

interpretatie.447 Een uitdrukking of beschrijving kan in een rechtshandeling op een zeer 

algemene manier weergegeven zijn, ook al hadden de partijen in geen geval de intentie om alles 

wat onder die vermelde algemene termen valt in de rechtshandeling op te nemen. In feite zijn 

de termen dan te algemeen gesteld in vergelijking met de werkelijke partijwil.448 De 

algemeenheid is daarom slechts indicatief en omvat geen zaken waarop de partijen zelf niet 

hebben gedoeld.449 In dat geval moet de persoon die de rechtshandeling uitlegt de algemeenheid 

reduceren tot enkel het specifieke wat de partijen bedoelden en deze aldus corrigeren, zodat die 

                                                 
447 E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats en droit belge" in L'interprétation en droit. Approche pluridisciplinaire, Brussel, 
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promotion des intérêts des consommateurs au sein d'une économie de marchés, Brussel, E. Story-Scientia, 1993, 165; A. 
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DAOR 2013, 94; J. WAELKENS, "Belgian Perspective on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin Bank 

(Respondent)", ERPL 2013, 1337; J. WAELKENS, "Interpretatie van een koopovereenkomst" (noot onder Kh. Dendermonde 21 

november 2013, DAOR 2014, 43; J. WAELKENS, "Interpretatie dadingsovereenkomst", NJW 2014, 772. Frankrijk: M. Y. M. 
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met de werkelijke bedoeling overeenstemt.450 De interpretator mag immers geen interpretatie 

aan de akte geven die verder gaat dan wat de partijen bij de redactie van de rechtshandeling zelf 

gewild hebben.451 Deze regel roept de rechter op om de werkelijke wil van de partijen te zoeken, 

door de onhandigheid van de aangewende termen heen.452 Hij moet hierbij aan de normale (te 

algemene) betekenis van de gebruikte bewoordingen voorbijgaan.453 

NV SDL Invest verkocht een onroerend goed aan BVBA Storex België, de toenmalige huurder 

van het verkochte pand, en aan BV Storex Holding, de moedervennootschap van Storex België. 

Storex had als verhuurder een nieuw gebouw opgericht op de grond van SDL Invest in 

uitbreiding van het complex dat zich al op de grond bevond. In de onderhandse 

koopovereenkomst van 4 april 2011 was een vrijwaringsverbintenis opgenomen waarbij de 

kopers zich er hoofdelijk en ondeelbaar toe verbonden de verkoper te vrijwaren voor "alle 

mogelijke fiscale vorderingen welke kunnen ontstaan door […] de verkoop van het in de 

uiteenzetting vermeld onroerend goed." Storex moest instaan voor de "vergoeding voor alle 

schade die zij [nl. SDL Invest] zouden lijden ingevolge de in de vorige alinea bedoelde fiscale 

vorderingen." De compromis werd ondertekend op 17 november 2011. Nadat de notariële akte 

was verleden, sprak Storex de verkoper, SDL Invest, aan in betaling van 

meerwaardebelastingen ten bedrage van 17 271,69 euro. Op grond van de onderhandse 

vrijwaringsovereenkomst vroeg SDL Invest de kopers dit bedrag terug te betalen. Deze 

weigerden echter, omdat zij vonden dat de interpretatie die SDL Invest aan de 

vrijwaringsovereenkomst gaf, niet overeenkwam met de gemeenschappelijke bedoeling van de 

partijen, en omdat het nooit hun wil was geweest om in te staan voor reguliere en gekende 

belastingen, zoals de belastingen op de meerwaarde, die vooraf berekenbaar waren en waarvan 

de verkoper op voorhand wist dat deze zouden verschuldigd zijn. SDL vond dat de 

meerwaardebelasting verschuldigd was op grond van de letterlijke bewoordingen van de 

desbetreffende overeenkomst, aangezien er sprake was van een fiscale vordering die is (of kon) 

ontstaan door de verkoop van het bewuste onroerend goed. De vraag rees naar de afbakening 

van het precieze voorwerp van de vrijwaringsverbintenis die de verkopers waren aangegaan in 

de onderhandse overeenkomst van 4 april 2011, in de aanloop naar de ondertekening van de 

notariële akte. De betekenis en de draagwijdte van het beding van het contract waarover 
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onenigheid bestond, moesten door de rechter worden vastgesteld door interpretatie. Aan de 

hand van artikel 1163 BW corrigeerde de rechter de letterlijke bewoordingen. Uit het gebruik 

van de term "schade" in de vrijwaringsverplichting, leidde hij af dat de partijen een catch-all 

bepaling leken bedoeld te hebben, waarbij gevallen van fiscale controle of herkwalificatie voor 

de fiscale administratie werden geviseerd. De wil van de partijen was naar alle 

waarschijnlijkheid dat SDL Invest zich kon indekken tegen alle mogelijke fiscale gevolgen van 

constructies of afspraken tussen de kopers, waaraan zij zelf geen deel had. De rechter oordeelde 

dat de betaling van een meerwaardebelasting, een plicht die ontstond door de gerealiseerde 

meerwaarde bij de verkoop van zijn vermogensbestanddeel en die louter een gevolg was van 

de verkoop, moeilijk als "schade" kon gezien worden. Een vrijwaringsbeding was erop gericht 

een bepaald risico af te wentelen op een contractuele wederpartij. Hier was er echter geen 

sprake van een risico, maar enkel van een vaststaand fiscaal gegeven, een zekerheid dus. De 

rechter was echter van mening dat de werkelijke partijbedoeling niet duidelijk genoeg bleek 

uit de interne en externe elementen van de zaak en besliste uiteindelijk op basis van artikel 

1162 BW in het nadeel van SDL Invest.454 

 PRINCIPE VAN RESTRICTIEVE INTERPRETATIE KAN NUTTIG EFFECT OPLEVEREN, ALS DIT DE 

SUBJECTIEVE WERKELIJKE WIL VAN DE PARTIJEN IS – CAUSIN is van mening dat het principe 

van de restrictieve interpretatie met zich meebrengt dat men de draagwijdte van de termen in 

het contract mag inperken, om er op die manier voor te zorgen dat het contract een nuttig effect 

heeft.455 De achterliggende redenering is dan dat de partijen een bepaald beding redelijkerwijs 

niet anders kunnen bedoeld hebben dan beperkend, omdat het anders geen gevolg zou kunnen 

hebben.  

Een beding in een verzekeringovereenkomst gaf weer dat, bij een ongeval geen vergoeding zou 

worden uitgekeerd aan de inzittenden van het voertuig "indien bij de voerder het gebruik van 

alcoholica is vastgesteld". Er deed zich een ongeluk voor op een moment waarop de bestuurder 

inderdaad alcohol had gedronken, maar de hoeveelheid was zo laag dat er in geen geval een 

kans tot enig gevaar voor ongevallen was ontstaan. Het Hof van Cassatie oordeelde dat de 

feitenrechter op grond van artikel 1156 BW kon beslissen dat de partijen niet redelijkerwijze 

konden bedoeld hebben de inzittenden van het voertuig uit te sluiten van dekking wanneer er 

duidelijk geen enkel causaal verband bestond tussen het gebruik van alcohol en het ongeluk. 

Een dergelijke uitlegging van het contract zou het, gelet op de normale levenswijze in de 

samenleving, immers tot dode letter maken, terwijl men er van kan uitgaan dat partijen die een 

contract sluiten, willen dat het ook in de praktijk effect heeft.456 In dit geval beriep de 

feitenrechter zich in zijn beslissing op artikel 1156 BW, maar uit de motivering bleek dat hij 

zich ook baseerde op artikel 1163 BW, dat een precisering inhoudt van artikel 1156 BW.457  
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Dan ligt het principe van de restrictieve interpretatie heel dicht bij de uitleg in de zin dat een 

bepaling wettig is of gevolgen kan hebben (nrs. 206 en volgende).458 Toch moeten deze beide 

regels goed van elkaar onderscheiden worden. Hun toepassingsgebied verschilt immers sterk 

van elkaar. Het principe van de restrictieve interpretatie behandelt de subjectieve werkelijke 

partijwil, terwijl uitleg in de zin dat een bepaling wettig is of gevolgen kan hebben een manier 

beschrijft om de ideale intentie te achterhalen. Het principe van de restrictieve interpretatie 

heeft daarom steeds voorrang op uitleg in de zin dat een bepaling wettig is of gevolgen kan 

hebben. In feite verwart CAUSIN hier oorzaak en gevolg. Een toepassing van het principe van 

de restrictieve interpretatie kan inderdaad een nuttig effect opleveren, maar dit vloeit steeds 

voort uit de subjectieve werkelijke wil van de partijen. Het bereiken van een nuttig effect mag 

evenwel niet het voorwendsel zijn om, op basis van het principe van de restrictieve interpretatie, 

de draagwijdte van een clausule te beperken, als niet blijkt dat dit de wil van de partijen was. 

 RESTRICTIEVE (BEPERKENDE) VERSUS STRIKTE (BEPERKTE) INTERPRETATIE – De 

"restrictieve", "beperkende" of "beperktere" uitlegging moet onderscheiden worden van 

"strikte" of "enge" interpretatie.459 Toch halen rechtspraak en rechtsleer deze begrippen meer 

dan eens door elkaar.460 Van Dale definieert de term "restrictief" als "beperkend, een 
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voorbehoud bevattend". "Strikt" betekent daarentegen "nauwkeurig, streng, nauwgezet" en 

"strikt uitleggen" is volgens Van Dale "in beperkte zin" uitleggen. Het moge uit deze definities 

blijken dat "restrictief" en "strikt" in geen geval synoniemen zijn.461 Een strikte, enge of 

beperkte interpretatie duidt erop dat men niets toevoegt aan een beding: enkel wat uit een 

clausule uitdrukkelijk of impliciet, maar wel zeker, blijkt, valt dan binnen de draagwijdte 

ervan.462 Restrictief interpreteren gaat verder. Men geeft dan geen beperkte, maar wel een 

beperkende of een engere uitleg aan een clausule: men krimpt het toepassingsgebied van het 

beding als het ware in.463 Dit betekent dat hypothesen die normaal gezien onder het 

toepassingsgebied van een beding zouden vallen, er toch van worden uitgesloten. De 

interpretator wijzigt dus echt de draagwijdte van de letter van een beding, wat bij strikte 

uitlegging niet het geval is. Een dergelijke, verregaande bevoegdheid, mag niet te licht aanvaard 

worden. De wilsautonomie van de partijen zorgt ervoor dat ze, binnen bepaalde grenzen, in de 

rechtshandeling kunnen invoegen wat ze zelf willen. De rechter heeft over het algemeen niet 

de bevoegdheid om hieraan te tornen. Wanneer hij restrictief interpreteert, moet hij daarvoor 

dus een aanwijzing vinden in de bedoeling van de partijen zelf.464 Zo niet gaat hij in tegen het 

principe van de dwingende kracht van de overeenkomst (artikel 1134, 1e lid BW/CC, vanaf 1 

oktober 2016 artikel 1103 CC in Frankrijk).465 Omdat het principe van de restrictieve 

interpretatie, zoals neergelegd in artikel 1163 BW/CC expliciet verwijst naar de bedoeling van 

de partijen, mag een interpretator, op basis van artikel 1163 BW/CC, restrictief interpreteren in 

die gevallen waarin blijkt dat het inkrimpen van een algemeenheid de werkelijke partijwil was. 
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464 N. PORTUGAELS en J. WAELKENS, Knelpunten bij de redactie van een dading, Antwerpen, Intersentia, 2015, 40; J. 

WAELKENS, "Interpretatie dadingsovereenkomst", NJW 2014, 774 
465 S. STIJNS, D. VAN GERVEN en P. WERY, "Chronique de jurisprudence. Les obligations: les sources (1985-1995)", JT 1996, 

717. 
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C. Principe van extensieve interpretatie 

 EXTENSIEVE INTERPRETATIE BETEKENT DAT INTERPRETATOR DRAAGWIJDTE VAN EEN 

BEDING MOET VERBREDEN WANNEER DE PARTIJEN HET ZO BEDOELD HEBBEN – Een tweede 

specifieke regel die de interpretatie volgens de subjectieve werkelijke partijbedoeling 

weergeeft, is het principe van de extensieve interpretatie.466 Het gaat hier om de hypothese 

waarbij partijen hun intentie proberen te verduidelijken door de toevoeging van een voorbeeld, 

een opsomming of een bepaald toepassingsgeval in een rechtshandeling.467 Opsommingen en 

voorbeelden in een rechtshandeling zijn, met inachtname van principe van de extensieve 

interpretatie, puur illustratief en niet limitatief.468 Het principe van de extensieve interpretatie 

impliceert dat de interpretator de draagwijdte van een beding niet mag beperken tot de door de 

partijen geëxpliciteerde voorbeelden of situaties, maar deze moet verbreden als dit de 

partijbedoeling was.469 Dit wil zeggen dat een bijzonder geval expliciet opgenomen in de 

rechtshandeling, kan uitgebreid worden tot andere, soortgelijke gevallen, die er niet in zijn 

                                                 
466 J. L. FAGNART, "Les contrats de consommation en droit civil classique" in La promotion des intérêts des consommateurs au 

sein d'une économie de marchés, Brussel, E. Story-Scientia, 1993, 163; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, 

"L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-14; J. WAELKENS, 

"Interpretatie van een borgtochtovereenkomst" (noot onder Cassatie 1 maart 2012), DAOR 2013, 94; J. WAELKENS, "Belgian 

Perspective on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 2013, 1339. Frankrijk: M. 

Y. M. ALY, La logique de l'opération d'interprétation du contrat: Comparaison franco-égyptienne, proefschrift Université de 

Paris-Nord, 2005, 152; B. GELOT, Finalités et méthodes objectives d'interprétation des actes juridiques, Parijs, LGDJ, 2003, 

80; M. H. MALEVILLE, Pratique De l'interprétation Des Contrats: Etude Jurisprudentielle, Rouen, Université De Rouen, 1991, 

187; M. H. MALEVILLE, L'interprétation des contrats d'assurance terrestre, Parijs, LGDJ, 1996, 141; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ 

Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ 

d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 66. 
467 D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 3. Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT 

(ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-134; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. 

Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in 

JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 66; R. VANDEPUTTE, De overeenkomst: haar ontstaan, haar uitvoering en verdwijning, 

haar bewijs, Brussel, Larcier, 1977, 110; J. WAELKENS, "Interpretatie van een borgtochtovereenkomst" (noot onder Cassatie 1 

maart 2012), DAOR 2013, 94. Frankrijk: C. M. B. A. AUBRY en C. F. RAU, Cours de droit civil français: d'après la méthode 

de Zachariae, IV, Parijs, Cosse, Marchal et Cie, 1871, 328. 
468 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 279; A. CRUQUENAIRE, "Le rôle du juge 

en matière d'interprétation du contrat" in P. WERY en S. STIJNS (eds.), De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 

2014, 292; A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 20; A. GUILMOT, Y. NINANE 

en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-

29.5; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 3. Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT 

(ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-134; J. WAELKENS, "Interpretatie van een 

borgtochtovereenkomst" (noot onder Cassatie 1 maart 2012), DAOR 2013, 94; J. WAELKENS, "Belgian Perspective on Rainy 

Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 2013, 1338; J. WAELKENS, "Interpretatie van een 

borgtochtovereenkomst" (noot onder Cassatie 1 maart 2012), DAOR 2013, 94; J. WAELKENS, "Interpretatie 

dadingsovereenkomst", NJW 2014, 775. Frankrijk: C. M. B. A. AUBRY en C. F. RAU, Cours de droit civil français: d'après 

la méthode de Zachariae, IV, Parijs, Cosse, Marchal et Cie, 1871, 328; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: 

Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil 

Code, losbl., n° 61; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 20: Contrats et obligations. Interprétation des contrats. La 

mise en œuvre: rôle respectif des juges du fond et de la Cour de cassation" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 69. 
469 A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 20; J. WAELKENS, "Belgian Perspective on 

Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 2013, 1338. Frankrijk: M. Y. M. ALY, La 

logique de l'opération d'interprétation du contrat: Comparaison franco-égyptienne, proefschrift Université de Paris-Nord, 

2005, 152; B. GELOT, Finalités et méthodes objectives d'interprétation des actes juridiques, Parijs, LGDJ, 2003, 80; C. 

GRIMALDI, "Paradoxes autour de l'interprétation des contrats", RDC 2008, (207) n° 16; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. 

Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in 

JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 66. 
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vermeld.470 De draagwijdte van een rechtshandeling strekt zich uit tot alle rechtsgevolgen, ook 

de niet-beschreven gevallen, die de verbintenissen volgens het gemene recht omvatten.471 In 

feite zijn de termen dan te specifiek geformuleerd in vergelijking met de werkelijke partijwil.472 

Deze regel roept de rechter op om de werkelijke wil van de partijen te zoeken, door de te grote 

precisie van de aangewende termen heen.473 Het principe van de extensieve interpretatie houdt 

niet in dat alle contractuele opsommingen exemplatief zijn.474 De rechter moet de juiste 

draagwijdte van de rechtshandeling telkens vaststellen op basis van de werkelijke 

partijbedoeling. Enkel en alleen als uit deze analyse blijkt dat de partijen voorbeelden en 

opsommingen op een illustratieve wijze hebben aangewend, mag hij extensief uitleggen.  

Een handelshuurovereenkomst bepaalde: "Le loyer soit perçu net de charges par le bailleur". 

In een ander beding stipuleerden partijen dat de huurder het totaal van de kosten gerelateerd 

aan de bedrijfsruimte moest betalen, inclusief "les charges de copropriété et de cojouissance". 

Er ontstond onenigheid over de vraag of ook de kosten voor de collectieve beveiliging van het 

pand ten laste van de huurder waren. Deze kosten waren niet expliciet aan de huurder 

toegewezen. De rechter oordeelde, met verwijzing naar artikel 1164 CC, dat het feit dat 

bepaalde kosten die de huurder moest dragen, opgesomd waren, niet belette dat de partijen 

bedoeld hadden ook de kosten voor de collectieve beveiliging ten laste van de huurder te 

leggen. Dit bleek onder andere uit het feit dat de contractanten overeengekomen waren dat de 

verhuurder geen kosten moest dragen.475  

 PRINCIPE VAN DE EXTENSIEVE INTERPRETATIE GAAT IN TEGEN REDENERING A CONTRARIO 

OP BASIS VAN STILZWIJGEN VAN CONTRACTANTEN OMDAT MEN WERKELIJKE PARTIJWIL 

MOET ZOEKEN – Het principe van de extensieve interpretatie gaat in tegen de a contrario 

argumentatie die wel eens gemaakt wordt op basis van het stilzwijgen van de contractanten.476 

Een redenering a contrario ("vanuit het tegenovergestelde") houdt in dat geweigerd wordt een 

bepaalde tekst toe te passen op een situatie, omdat de opsteller van de tekst een of meerdere 

                                                 
470 Frankrijk: M. H. MALEVILLE, Pratique De l'interprétation Des Contrats: Etude Jurisprudentielle, Rouen, Université De 

Rouen, 1991, 187. 
471 D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 3. Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT 

(ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-134. Frankrijk: M. Y. M. ALY, La logique de 

l'opération d'interprétation du contrat: Comparaison franco-égyptienne, proefschrift Université de Paris-Nord, 2005, 153-154; 

C. DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations conventionelles en général, II, Parijs, Durand, 1876, 38; J. GAUGUIER, 

De l'interprétation des actes juridiques, Parijs, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1898, 169; B. GELOT, Finalités 

et méthodes objectives d'interprétation des actes juridiques, Parijs, LGDJ, 2003, 79; M. H. MALEVILLE, Pratique De 

l'interprétation Des Contrats: Etude Jurisprudentielle, Rouen, Université De Rouen, 1991, 187; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 

1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" 

in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 66. 
472 J. DABIN, noot onder Cass. 30 januari 1947, RCJB 1947, 220. 
473 Frankrijk: C. GRIMALDI, "Paradoxes autour de l'interprétation des contrats", RDC 2008, (207) n° 16; F. TERRE, P. SIMLER 

en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 468.  
474 A. CRUQUENAIRE, "Le rôle du juge en matière d'interprétation du contrat" in P. WERY en S. STIJNS (eds.), De rol van de 

rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, 293. 
475 Frankrijk: Parijs 17 november 2004, n° JurisData n° 2004-267178  
476 F. LAURENT, Principes de droit civil, XVI, Brussel, Bruylant-Christophe, 1878, 588. Frankrijk: M. Y. M. ALY, La logique 

de l'opération d'interprétation du contrat: Comparaison franco-égyptienne, proefschrift Université de Paris-Nord, 2005, 153; 

C. DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations conventionelles en général, II, Parijs, Durand, 1876, 38; J. GAUGUIER, 

De l'interprétation des actes juridiques, Parijs, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1898, 169; P. SIMLER, "J.-Cl. 

Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ 

d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 66. 
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situaties expliciet heeft voorzien en men uit het stilzwijgen van de redacteur over andere 

situaties afleidt dat de tekst niet toepasselijk is op de concrete, niet-vermelde situatie.477 

Volgens VAN HOECKE moet het dan gaan om een aan de wel vermelde situatie tegengesteld 

geval.478 De redenering waarbij men stelt dat een loutere niet vermelding van een geval in een 

bepaling ertoe leidt dat de regel niet op dit geval toepasselijk is, noemt men echter ook a 

contrario.479 Men verwijst dan naar het adagium "inclusio unius est alterius exclusio"480.481 

Wanneer men een a contrario redenering wil maken op basis van het stilzwijgen van de 

contractanten, gaat het meestal om een a contrario redenering van de tweede soort. Een 

dergelijke manier van argumenteren is niet dwingend en de toepassing ervan hangt af van de 

appreciatie van de interpretator zelf, rekening houdend met de context.482 Meer zelfs, a 

contrario argumenteren leidt in heel wat gevallen tot verkeerde resultaten.483  

Uit de regel "alle Belgen zijn gelijk voor de wet", kan men niet afleiden dat we Nederlanders 

mogen discrimineren.484 

Binnen het kader van de interpretatie van rechtshandelingen, waar de werkelijke partijwil 

doorslaggevend is, zijn a contrario redeneringen, zowel van de eerste als van de tweede 

categorie, onhoudbaar.485 

Bekijken we opnieuw het voorbeeld van POTHIER. Een huwelijkscontract bepaalt: "Les futurs 

époux seront en communauté de biens, dans laquelle communauté entrera le mobilier des 

successions qui leur échoiront." Bij een a contrario redenering kan men zeggen dat alle dingen 

die volgens het gemeen recht in de huwelijksgemeenschap vallen, uitgesloten zijn, omdat de 

partijen met hun precisering enkel de erfgoederen binnen de gemeenschap hebben willen 

brengen. Dit is een slechte redenering. Er kunnen immers meerdere redenen bestaan voor de 

vermelding van de roerende goederen die partijen mogelijks tijdens het huwelijk zullen erven. 

Mogelijkerwijs wisten ze bijvoorbeeld niet of de erfgoederen volgens het gemeen recht in de 

gemeenschap vielen en wilden ze zeker zijn dat dit het geval zou zijn.486  

                                                 
477 M. VAN HOECKE, De interpretatievrijheid van de rechter, Antwerpen, Kluwer, 1979, 177. 
478 M. VAN HOECKE, De interpretatievrijheid van de rechter, Antwerpen, Kluwer, 1979, 177. 
479 M. VAN HOECKE, De interpretatievrijheid van de rechter, Antwerpen, Kluwer, 1979, 177; J. VERPLAETSE, For the sake of 

argument: argumentatieleer voor juristen en ethici, Antwerpen, Maklu, 2008, 108. Frankrijk: J. GAUGUIER, De 

l'interprétation des actes juridiques, Parijs, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1898, 169. Nederland: A. 

SOETEMAN, Norm en logica: opmerkingen over logica en rationaliteit in het normatief redeneren met name in het recht, Zwolle, 

Tjeenk Willink, 1981, 354. 
480 "De insluiting van het ene is de uitsluiting van het andere." 
481 C. PERELMAN, Juridische logica als leer van de argumentatie, Antwerpen, Standaard, 1979, 83; M. VAN HOECKE, De 

interpretatievrijheid van de rechter, Antwerpen, Kluwer, 1979, 178. Frankrijk: J. GAUGUIER, De l'interprétation des actes 

juridiques, Parijs, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1898, 169. 
482 M. VAN HOECKE, De interpretatievrijheid van de rechter, Antwerpen, Kluwer, 1979, 179; J. VERPLAETSE, For the sake of 

argument: argumentatieleer voor juristen en ethici, Antwerpen, Maklu, 2008, 108. 
483 A. SOETEMAN, Norm en logica: opmerkingen over logica en rationaliteit in het normatief redeneren met name in het recht, 

Zwolle, Tjeenk Willink, 1981, 354; M. VAN HOECKE, De interpretatievrijheid van de rechter, Antwerpen, Kluwer, 1979, 179; 

J. VERPLAETSE, For the sake of argument: argumentatieleer voor juristen en ethici, Antwerpen, Maklu, 2008, 108. 
484 J. VERPLAETSE, For the sake of argument: argumentatieleer voor juristen en ethici, Antwerpen, Maklu, 2008, 108 
485 F. LAURENT, Principes de droit civil, XVI, Brussel, Bruylant-Christophe, 1878, 588. Frankrijk: C. DEMOLOMBE, Traité des 

contrats ou des obligations conventionelles en général, II, Parijs, Durand, 1876, 38; J. GAUGUIER, De l'interprétation des actes 

juridiques, Parijs, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1898, 169. 
486 F. LAURENT, Principes de droit civil, XVI, Brussel, Bruylant-Christophe, 1878, 588. Frankrijk: C. DEMOLOMBE, Traité des 

contrats ou des obligations conventionelles en général, II, Parijs, Durand, 1876, 38; J. GAUGUIER, De l'interprétation des actes 

juridiques, Parijs, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1898, 87. 
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 RESTRICTIEVE EN STRIKTE (NIETS TOEVOEGEN AAN TOEPASSINGSGEBIED) VERSUS 

EXTENSIEVE (VERGROTEN TOEPASSINGSGEBIED) INTERPRETATIE – Er valt niet enkel een 

onderscheid te maken tussen strikte aan de ene en restrictieve interpretatie aan de andere kant 

(nrs. 150 en volgende), maar ook tussen strikte en restrictieve uitlegging enerzijds en extensieve 

uitlegging anderzijds.487 Net als bij restrictieve, wordt ook bij extensieve of ruime uitlegging 

de letterlijke draagwijdte van een beding gewijzigd, namelijk door de betekenis van de clausule 

te verruimen.488 De situatie van restrictieve interpretatie wordt omgekeerd: men vergroot het 

toepassingsgebied van een beding.489 Situaties die niet in de rechtshandeling vermeld zijn, 

kunnen er toch deel van uitmaken. Opnieuw wijzigt de interpretator dus de draagwijdte van de 

letter van een beding. Een dergelijke, verregaande uitlegging, kan enkel ingang vinden wanneer 

de rechter hiervoor een aanwijzing vindt in de bedoeling van de partijen zelf. Anders zou hij 

ingaan tegen het principe van de dwingende kracht van de rechtshandeling (artikel 1134, 1e lid 

BW/CC, vanaf 1 oktober 2016 in Frankrijk artikel 1103 CC). Omdat artikel 1164 BW/CC 

expliciet verwijst naar de partijwil, mag een interpretator, op basis van artikel 1164 BW/CC, 

extensief interpreteren, wanneer uit de bedoeling van de partijen blijkt dat een opsomming of 

een voorbeeld slechts ten exemplatieve titel is opgenomen in de rechtshandeling.  

D. Evaluatie van specifieke invulling van de interpretatie volgens de subjectieve werkelijke 

bedoeling 

 RESTRICTIEVE EN EXTENSIEVE INTERPRETATIE STIEFMOEDERLIJK BEHANDELD IN 

RECHTSPRAAK EN RECHTSLEER – De principes van restrictieve en extensieve interpretatie 

krijgen zowel in doctrine als in rechtspraak slechts weinig aandacht. De rechtsleer gaat vaak 

niet verder dan het eenvoudigweg noemen van de regels, zonder hier iets aan toe te voegen,490 

terwijl de rechtspraak de bepalingen soms vermeldt zonder uit te leggen hoe de regel in casu 

                                                 
487 J. WAELKENS, "Interpretatie dadingsovereenkomst", NJW 2014, 775. 
488 S. STIJNS, "Contractualisering van sancties in het privaatrecht, inzonderheid bij contractuele wanprestatie", RW 2001-02, 

1278; J. WAELKENS, "Interpretatie van een borgtochtovereenkomst" (noot onder Cassatie 1 maart 2012), DAOR 2013, 94; J. 

WAELKENS, "Interpretatie dadingsovereenkomst", NJW 2014, 775. Frankrijk: C. GRIMALDI, "Paradoxes autour de 

l'interprétation des contrats", RDC 2008, (207) n° 16. 
489 N. PORTUGAELS en J. WAELKENS, Knelpunten bij de redactie van een dading, Antwerpen, Intersentia, 2015, 40; S. STIJNS, 

"Contractualisering van sancties in het privaatrecht, inzonderheid bij contractuele wanprestatie", RW 2001-02, 1278; J. 

WAELKENS, "Interpretatie dadingsovereenkomst", NJW 2014, 774. 
490 Artikel 1163 BW: J. DABIN, noot onder Cass. 30 januari 1947, RCJB 1947, 220; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. 

CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-14; 

J.-F. LECLERCQ en C. JASSOGNE, "Notions essentielles du droit des obligations contractuelles" in Traité pratique de droit 

commercial, Brussel, Kluwer, 2009, 339; P. WERY, Droit des obligations, vol. I, Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 

2011, 397. Frankrijk: C. M. B. A. AUBRY en C. F. RAU, Cours de droit civil français: d'après la méthode de Zachariae, IV, 

Parijs, Cosse, Marchal et Cie, 1871, 329; A. COLIN en H. CAPITANT, Traité de droit civil. Tome ii obligations, theorie generale, 

droit reels principaux, Parijs, Librairie Dalloz, 1959, 454; H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. MAZEAUD en F. CHABAS, Leçons de 

droit civil, II, vol. 1, Obligations: théorie générale, Parijs, Montchrestien, 1998, 334; A. SERIAUX, Droit des obligations, Parijs, 

Presses Universitaires de France, 1998, 170; F. TERRE, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 468. 

Artikel 1164 BW: J. DABIN, noot onder Cass. 30 januari 1947, RCJB 1947, 220; E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation 

des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 129; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in 

Obligations. Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-14; P. WERY, Droit des obligations, vol. I, Théorie 

générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 397. Frankrijk: A. COLIN en H. CAPITANT, Traité de droit civil. Tome ii 

obligations, theorie generale, droit reels principaux, Parijs, Librairie Dalloz, 1959, 454; H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. 

MAZEAUD en F. CHABAS, Leçons de droit civil, II, vol. 1, Obligations: théorie générale, Parijs, Montchrestien, 1998, 334; A. 

SERIAUX, Droit des obligations, Parijs, Presses Universitaires de France, 1998, 171; F. TERRE, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les 

obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 468. 
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toegepast is491 en de principes van restrictieve en extensieve interpretatie durft aan te wenden 

zonder naar de relevante artikels te verwijzen.492 

Mevrouw Claes liet in haar testament "tout ce qui se trouve dans l'appartement que je loue 61, 

avenue Brugmann, meubles, argenterie, objets, linge, ainsi que les contenu des coffres en 

Banques, les fonds du compte chèque postal" na aan mevrouw Lepoivre. Meneer en mevrouw 

Dumont, algemeen legatarissen, maakten aanspraak op enkele nog openstaande 

schuldvorderingen. Mevrouw Lepoivre wierp echter op dat deze vorderingen vielen onder de 

term "meubles", zodat ze volgens het bijzonder legaat aan haar waren nagelaten. De rechter 

was van mening dat de testator, met "tout ce qui se trouve dans l'appartement", doelde op alles 

dat roerend was, met inbegrip van schuldvorderingen. Hij stelde: "Que les énonciations qui 

suivent ne sont donc faites qu'à titre exemplatif." De rechter maakte hier de redenering die in 

artikel 1164 BW vervat zit, zonder naar het artikel zelf te verwijzen.493 

 RESTRICTIEVE EN EXTENSIEVE INTERPRETATIE ZIJN NUTTELOOS, WANT HERHALEN 

ALGEMENE REGEL DIE INTERPRETATIE VOLGENS DE SUBJECTIEVE WERKELIJKE BEDOELING 

BESCHRIJFT – De reden hiervoor is het feit dat de principes van restrictieve en extensieve 

interpretatie in de praktijk nutteloos zijn. Ze herhalen immers enkel de algemene regel die de 

interpretatie volgens de subjectieve werkelijke bedoeling beschrijft, aangezien ze de uitlegger 

verplichten te peilen naar de werkelijke bedoeling van de partijen.494  

                                                 
491 Artikel 1163 BW: Kh. Brussel 18 februari 1980, BRH 1980, 377; RGAR 1981, n° 10.274 ("L'article 5 du contrat de 

fourniture, rédigé avec beaucoup de soin et de précision dans les termes, impose à la défenderesse de 'respecter' les 

performances du cahier des charges, alors que s'il avait été leur intention de voir assumer par la défenderesse une obligation 

de résultat à cet égard, il semble que les parties auraient choisi de dire que la défeznderesse s'engageait à 'réaliser' ces 

performances (article 1163 CC)."); Gent 11 april 1995, AJT 1995-96, 95, noot G. L. BALLON ("Het begrip "alle bij de 

verzekeringnemer inwonende personen" kan, in de zin van artikel 1156 en 1163 BW, niet uitgebreid worden tot personen die 

tijdelijk bij de verzekeringnemer logeren en niet permanent inwonen."). 
492 Artikel 1163 BW: Cass. 7 januari 1966, RW 1965-66, 1846; Pas. 1966, I, 595; RGAR 1966, n° 7.709 ("Dat de uitsluiting 

van dekking voor de inzittenden in dergelijke gevallen, gelet op de normale levenswijze in onze samenleving, hierop zou 

neerkomen dat de verzekering, die vanzelfsprekend, overeenkomstig de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen, als 

praktisch nuttig werd gewild, tot een dode letter zou herleid worden."); Rb. Brussel 26 december 1968, Pas. 1970, III, 34; Rec. 

gén. enr. not. 1971, 309; Rev. not. b. 1971, 400, noot P. M. ("Attendu qu'il s'ensuit que l'intention de la testatrice fut de léguer 

ses meubles, le mot étant pris dans un sens large, c'est-à-dire par opposition aux immeubles. […] Que les énonciations qui 

suivent ne sont donc faites qu'à titre exemplatif; que d'ailleurs le terme 'meuble' dans un testament ne s'applique généralement 

pas seulement aux meubles meubliaires, mais à tous ce qui est mobilier."). Artikel 1164 BW: Cass. 7 december 1967, Pas. 

1968, 471; RCJB 1970, 185 ("Attendu que […], au contraire, ayant été constituée sans destination précise, elle semble illimitée 

dans son application […] le juge ne donne pas de la susdite clause une interprétation inconciliable avec ses termes."); Zie ook 

Frankrijk: B. GELOT, Finalités et méthodes objectives d'interprétation des actes juridiques, Parijs, LGDJ, 2003, 80-81 en de 

daar aangehaalde rechtspraak; M. H. MALEVILLE, Pratique De l'interprétation Des Contrats: Etude Jurisprudentielle, Rouen, 

Université De Rouen, 1991, 187 en de daar aangehaalde rechtspraak. 
493 Rb. Brussel 26 december 1968, Pas. 1970, III, 34; Rec. gén. enr. not. 1971, 309; Rev. not. b. 1971, 400, noot P.M. 
494 Artikel 1163 BW: Gent 11 april 1995, AJT 1995-96, 95, noot G. L. BALLON ("Het begrip "alle bij de verzekeringnemer 

inwonende personen" kan, in de zin van artikel 1156 en 1163 BW, niet uitgebreid worden tot personen die tijdelijk bij de 

verzekeringnemer logeren en niet permanent inwonen."); E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats en droit belge" in 

L'interprétation en droit. Approche pluridisciplinaire, Brussel, Facultés universitaires Saint-Louis, 1978, 308; L. CORNELIS, 

Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 274; A. CRUQUENAIRE, "Le rôle du juge en matière 

d'interprétation du contrat" in P. WERY en S. STIJNS (eds.), De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, 292; 

Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 149; J.-

F. LECLERCQ en C. JASSOGNE, "Notions essentielles du droit des obligations contractuelles" in Traité pratique de droit 

commercial, Brussel, Kluwer, 2009, 339; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. DE TEMMERMAN, "Overzicht van 

rechtspraak (1981-1992)", TPR 1994, 447; J.-F. LECLERCQ en C. JASSOGNE, "Notions essentielles du droit des obligations 

contractuelles" in Traité pratique de droit commercial, Brussel, Kluwer, 2009, 339; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, 

"Afdeling 3. Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek 

Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-134; N. PORTUGAELS en J. WAELKENS, Knelpunten bij de redactie van een 
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 RESTRICTIEVE EN EXTENSIEVE INTERPRETATIE BEPALEN EERDER GEVOLGEN VAN 

INTERPRETATIE DAN INTERPRETATIE ZELF – Meer zelfs, eigenlijk geven de principes van 

restrictieve en extensieve interpretatie niet echt een richtlijn bij de interpretatie weer, maar 

bepalen de regels eerder de gevolgen van uitlegging.495 Ze kunnen pas toepassing vinden 

wanneer de werkelijke intentie van de partijen gekend is.496 Wanneer hij de bepalingen wil 

aanwenden, dan moet de rechter steeds eerst op zoek naar de gemeenschappelijke partijwil.497 

Bij een te algemene verwoording moet de rechter de bewoordingen op een restrictieve manier 

behandelen.498 Bij een te specifieke formulering moet de rechter de woorden van de 

rechtshandeling extensief uitleggen.499  

 ARTIKEL 1163 EN 1164 BW MOGEN GESCHRAPT WORDEN – De principes van restrictieve en 

extensieve interpretatie zijn niet enkel nutteloos, ze kunnen ook de indruk wekken 

                                                 
dading, Antwerpen, Intersentia, 2015, 41; R. VANDEPUTTE, De overeenkomst: haar ontstaan, haar uitvoering en verdwijning, 

haar bewijs, Brussel, Larcier, 1977, 110; J. WAELKENS, "Belgian Perspective on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. 

Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 2013, 1338; J. WAELKENS, "Interpretatie van een koopovereenkomst" (noot onder Kh. 

Dendermonde 21 november 2013, DAOR 2014, 43; J. WAELKENS, "Interpretatie dadingsovereenkomst", NJW 2014, 774. 

Frankrijk: M. Y. M. ALY, La logique de l'opération d'interprétation du contrat: Comparaison franco-égyptienne, proefschrift 

Université de Paris-Nord, 2005, 138, 154; A. COLIN en H. CAPITANT, Traité de droit civil. Tome ii obligations, theorie generale, 

droit reels principaux, Parijs, Librairie Dalloz, 1959, 454; C. DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations 

conventionelles en général, II, Parijs, Durand, 1876, 35; M. FABRE-MAGNAN, Droit des obligations. 1. Contrat et engagement 

unilatéral in Thémis droit privé, Parijs, Presses Universitaires de France, 2012, 513; J. GAUGUIER, De l'interprétation des actes 

juridiques, Parijs, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1898, 168; B. GELOT, Finalités et méthodes objectives 

d'interprétation des actes juridiques, Parijs, LGDJ, 2003, 276; L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, Parijs, 

Recueil Sirey, 1933, 126 ; J. LOPEZ SANTA MARIA, Les systèmes d'interprétation des contrats, proefschrift Parijs, 1968, 57; M. 

H. MALEVILLE, L'interprétation des contrats d'assurance terrestre, Parijs, LGDJ, 1996, 135; H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. 

MAZEAUD en F. CHABAS, Leçons de droit civil, II, vol. 1, Obligations: théorie générale, Parijs, Montchrestien, 1998, 334; P. 

SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, 

normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 61; F. TERRE, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, 

Parijs, Dalloz, 2009, 468; Artikel 1164 BW: E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats en droit belge" in L'interprétation en 

droit. Approche pluridisciplinaire, Brussel, Facultés universitaires Saint-Louis, 1978, 308; A. CRUQUENAIRE, "Le rôle du juge 

en matière d'interprétation du contrat" in P. WERY en S. STIJNS (eds.), De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 

2014, 293; J.-F. LECLERCQ en C. JASSOGNE, "Notions essentielles du droit des obligations contractuelles" in Traité pratique de 

droit commercial, Brussel, Kluwer, 2009, 339; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 3. Uitlegging en 

implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, 

losbl., II.4-134; R. VANDEPUTTE, De overeenkomst: haar ontstaan, haar uitvoering en verdwijning, haar bewijs, Brussel, 

Larcier, 1977, 108; J. WAELKENS, "Interpretatie van een koopovereenkomst" (noot onder Kh. Dendermonde 21 november 2013, 

DAOR 2014, 53; J. WAELKENS, "Belgian Perspective on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin Bank 

(Respondent)", ERPL 2013, 1339. Frankrijk: M. Y. M. ALY, La logique de l'opération d'interprétation du contrat: 

Comparaison franco-égyptienne, proefschrift Université de Paris-Nord, 2005, 154; A. COLIN en H. CAPITANT, Traité de droit 

civil. Tome ii obligations, theorie generale, droit reels principaux, Parijs, Librairie Dalloz, 1959, 454; M. FABRE-MAGNAN, 

Droit des obligations. 1. Contrat et engagement unilatéral in Thémis droit privé, Parijs, Presses Universitaires de France, 2012, 

513; J. LOPEZ SANTA MARIA, Les systèmes d'interprétation des contrats, proefschrift Parijs, 1968, 57; M. H. MALEVILLE, 

L'interprétation des contrats d'assurance terrestre, Parijs, LGDJ, 1996, 135; H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. MAZEAUD en F. 

CHABAS, Leçons de droit civil, II, vol. 1, Obligations: théorie générale, Parijs, Montchrestien, 1998, 334; P. SIMLER, "J.-Cl. 

Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ 

d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 61; F. TERRE, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 

2009, 468. 
495 Frankrijk: B. GELOT, Finalités et méthodes objectives d'interprétation des actes juridiques, Parijs, LGDJ, 2003, 80; C. 

GRIMALDI, "Paradoxes autour de l'interprétation des contrats", RDC 2008, (207) n° 16. 
496 Frankrijk: C. GRIMALDI, "Paradoxes autour de l'interprétation des contrats", RDC 2008, (207) n° 16 
497 Frankrijk: C. GRIMALDI, "Paradoxes autour de l'interprétation des contrats", RDC 2008, (207) n° 16 
498 Frankrijk: C. GRIMALDI, "Paradoxes autour de l'interprétation des contrats", RDC 2008, (207) n° 16. 
499 Frankrijk: C. GRIMALDI, "Paradoxes autour de l'interprétation des contrats", RDC 2008, (207) n° 16. 



 

 

141 

 

contradictorisch te zijn.500 Ze geven immers aan de ene kant aan dat interpretatie extensief moet 

zijn, terwijl ze aan de andere kant stellen dat men restictief moet interpreteren, wat elkaar lijkt 

tegen te spreken. Toch zijn de bepalingen perfect verzoenbaar, omdat ze er allebei op gericht 

zijn de gemeenschappelijke bedoeling van de contractanten te achterhalen.501 Het lijkt dan ook 

aangewezen artikel 1163 en 1164 BW/CC te schrappen. Het hoeft dan ook geen verwondering 

te wekken dat de bepalingen geen deel meer uitmaken van het nieuwe Franse contractenrecht, 

dat inwerkingtreedt op 1 oktober 2016. In weerwil van deze schrapping argumenteert SIMLER 

dat artikel 1163 CC binnen het Franse interpretatiesysteem toch van nut is.502 De restrictieve 

uitlegging kan immers fungeren als een correctie op een te excessief gebruikt van de leer van 

clauses claires et précises.503 Het kan namelijk gebeuren dat partijen, hoewel ze op specifieke 

situaties doelen, toch een algemene omschrijving geven, die evenwel duidelijk en precies 

gefomuleerd is. Als een dergelijke clausule dan ingeroepen wordt door een partij in een totaal 

andere context, zou men kunnen argumenteren dat het duidelijke beding onmiskenbaar ook 

deze context omvat. Artikel 1163 CC laat dan toe om, op basis van de werkelijke partijwil, te 

stellen dat de bepaling in de rechtshandeling toch niet duidelijk was, zodat er wel uitlegging 

nodig was.504 Een dergelijke redenering gaat niet op voor het Belgisch systeem, aangezien de 

doctrine van clauses claires et précises daar niet aanvaard wordt. Ook in Frankrijk krijgt deze 

redenering geen gevolg, aangezien de restrictieve interpretatie meet de Ordonnance n° 2016-

131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve 

des obligations geschrapt is uit de interpretatieregels. HANNEQUART ziet dan weer nut in artikel 

1164 BW, omdat deze bepaling de uitleg in de zin dat een bepaling wettig is of gevolgen kan 

hebben zou verduidelijken.505 Ook deze argumentatie overtuigt niet, omdat beide artikels een 

verschillende werking hebben. Het principe van extensieve interpretatie verwijst naar de 

subjectieve werkelijke partijwil, terwijl de subsidiaire uitleg in de zin dat een bepaling wettig 

is of gevolgen kan hebben de ideale wil behandelt. De bepalingen staan dus los van elkaar. 

§6. Plaats in de hiërarchie van de interpretatieregels 

 VOORRANG OP ANDERE INTERPRETATIEREGELS – Interpretatie type 1, dat een interpretatie 

volgens de subjectieve werkelijke partijbedoeling beschrijft, vormt de meest fundamentele 

interpretatieregel en heeft dus voorrang op de andere interpretatieregels, met uitzondering van 

                                                 
500 Frankrijk: C. GRIMALDI, "Paradoxes autour de l'interprétation des contrats", RDC 2008, (207) n° 16; J. LOPEZ SANTA 

MARIA, Les systèmes d'interprétation des contrats, proefschrift Parijs, 1968, 56. 
501 Frankrijk: C. GRIMALDI, "Paradoxes autour de l'interprétation des contrats", RDC 2008, (207) n° 16. 
502 Frankrijk: P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. 

L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 62; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 

à 1164. Fasc. 20: Contrats et obligations. Interprétation des contrats. La mise en œuvre: rôle respectif des juges du fond et de 

la Cour de cassation" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 69. 
503 Frankrijk: P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. 

L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 62; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 

à 1164. Fasc. 20: Contrats et obligations. Interprétation des contrats. La mise en œuvre: rôle respectif des juges du fond et de 

la Cour de cassation" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 69. 
504 SIMLER past deze redenering enkel toe op artikel 1163 BW. Nochtans zou men hetzelfde kunnen argumenteren over artikel 

1164 BW. Ook op basis hiervan zou men kunnen stellen dat een bepaling in het contract wel duidelijk leek, maar, omwille van 

de werkelijke partijwil, toch niet duidelijk was, zodat er wel uitlegging nodig was. 
505 Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 150. 
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de regel in favorem consumentis (nrs. 746 en volgende).506 Deze primauteit is het logisch gevolg 

van de visie op de rechtshandeling, waarbij wilsautonomie en consensualisme centraal staan.507 

Komt een rechtshandeling tot stand door een wil, dan moet deze in elk geval in eerste instantie 

door dezelfde intentie worden uitgelegd. Toch oordelen enkele Franse auteurs dat er geen 

hiërarchie bestaat tussen de interpretatieregels uit de Code Civil.508 Dit volgt dan uit het voor 

de rechter louter suggestief karakter van de uitleggingsbepalingen in Frankrijk. Als een 

interpretator de mogelijkheid heeft zelf te kiezen of hij een bepaalde regel al dan niet aanwendt, 

kan hem bezwaarlijk een bepaalde hiërarchie tussen de regels worden opgedrongen.509 Hij mag 

dan immers zelf uitmaken welke regel hij gebruikt, of dat nu de basisregel die de 

gemeenschappelijke werkelijke subjectieve partijbedoeling voorrang geeft is, dan wel een 

andere, over het algemeen als subsidiair gekarakteriseerde, bepaling. GRIMALDI bespreekt nog 

een andere reden voor de complementariteit.510 Hij onderscheidt twee verschillende categorieën 

van interpretatieregels met elk een onderscheiden functionaliteit. Aan de ene kant zijn er 

bepalingen die erop gericht zijn de gemeenschappelijke wil te vinden, aan de andere kant 

bestaan er richtlijnen om op een meer objectieve wijze betekenis te geven aan een onduidelijk 

beding. Een hiërarchie is hier onmogelijk, besluit GRIMALDI, aangezien deze methoden elk op 

andere vragen antwoord bieden.511 Deze redenering kan niet gevolgd worden (nr. 753). Er 

                                                 
506 Kh. Dendermonde 21 november 2013, DAOR 2014, 36, noot J. WAELKENS ("De meest fundamentele interpretatieregel is 

opgenomen in artikel 1156 BW"); Vred. Zelzate 8 juni 2012, T.Agr.R. 2013, 75 ("Uitgangspunt is dat wij bij een interpretatie 

van overeenkomsten veeleer de gezamenlijke bedoeling van partijen dienen na te gaan dan ons te houden aan de letterlijke zin 

van de woorden (art. 1156 BW)."); A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar 

met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 12-13; 

W. DE BONDT, "Uitlegging van overeenkomsten naar de geest: mogelijkheden, grenzen en alternatieven", RW 1996-97, 1002; 

B. DE CONINCK, "Le droit commun de l'interprétation des contrats", DAOR 2001, 40; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en 

B. DE TEMMERMAN, "Overzicht van rechtspraak (1981-1992)", TPR 1994, 445; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, 

"Afdeling 3. Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek 

Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-126; A. VAN OEVELEN, "De interpretatie de goeder trouw van 

overeenkomsten en de toepassing ervan op de omzetting van een hypothecaire volmacht" (noot onder Cass. 23 maart 2006), 

RW 2006-07, 875; F. VERMANDER, "De interpretatie en aanvulling van een overeenkomst naar Belgisch recht" in J. SMITS en S. 

STIJNS (eds.), Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 22. 

Frankrijk: Cass. fr. (com.) 17 mei 1988, Bull. civ. 1988, IV, n° 167 ("Qu'en interprétant la clause litigieuse selon un usage, 

sans constater que les parties avaient entendu expressément l'adopter, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision."); 

C. DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations conventionelles en général, II, Parijs, Durand, 1876, 4; V. EGEA, "La 

délicate question de l'interprétation des contrats" (noot onder Aix-en-Provence 26 juni 2002), La Semaine Juridique Edition 

Générale 2004, II 10022; P. MALINVAUD en D. FENOUILLET, Droit des Obligations, Parijs, LexisNexis, 2012, 380; 9; P. SIMLER, 

"J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ 

d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 38; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 20: Contrats et 

obligations. Interprétation des contrats. La mise en œuvre: rôle respectif des juges du fond et de la Cour de cassation" in 

JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 12. CISG: S. KRÖLL, L. A. MISTELIS en P. P. VISCASILLAS, UN convention on contracts 

for the international sale of goods (CISG), München, Beck, 2011, 143; J. MORRISSEY en J. M. GRAVES, International sales law 

and arbitration: problems, cases and materials, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2008, 85. Rechtsvergelijkend: A. DE BOECK 

en M. VAN HOECKE, "The Interpretation of Standard Clauses in European Contract Law" in H. COLLINS (ed.), Standard contract 

terms in Europe: a basis for and a challenge to European contract law, Alphen aan den Rĳn, Kluwer Law International, 2008, 

215. 
507 Frankrijk: C. DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations conventionelles en général, II, Parijs, Durand, 1876, 4; 

V. EGEA, "La délicate question de l'interprétation des contrats" (noot onder Aix-en-Provence 26 juni 2002), La Semaine 

Juridique Edition Générale 2004, II 10022. 
508 Frankrijk: C. GRIMALDI, "Paradoxes autour de l'interprétation des contrats", RDC 2008, (207) n° 20; F. TERRE , P. SIMLER 

en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 466. 
509 Frankrijk: F. TERRE , P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 466. 
510 Frankrijk: C. GRIMALDI, "Paradoxes autour de l'interprétation des contrats", RDC 2008, (207) n° 20. 
511 Frankrijk: C. GRIMALDI, "Paradoxes autour de l'interprétation des contrats", RDC 2008, (207) n° 20. 
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bestaan inderdaad eerder subjectieve en eerder objectieve interpretatieregels. De objectieve 

categorie kan in een rechtsstelsel waar de partijautonomie de basis is van het 

verbintenissenrecht echter niet op dezelfde hoogte staan als de subjectieve. In eerste instantie 

moet er steeds naar de basisinterpretatieregel, die erop gericht is de werkelijke subjectieve 

partijwil te achterhalen, gekeken worden. Pas als de werkelijke wil niet te achterhalen valt, 

komen de regels aan bod op basis waarvan een ideale partijwil kan vastgesteld worden. Zorgt 

de toepassing voor deze regel niet voor uitsluitsel, dan dient de interpretatie volgens de 

objectieve partijbedoeling zich aan. Slechts wanneer ook deze regels geen uitkomst bieden, 

treden de nog meer subsidiaire objectieve regels van voorkeurinterpretatie in werking.  

C. TYPE 2: INTERPRETATIE VOLGENS DE REDELIJKE PARTIJBEDOELING 

§1. Concept interpretatie volgens de redelijke partijbedoeling of redelijke interpretatie 

 SUBSIDIAIR PRINCIPE VAN REDELIJKE INTERPRETATIE – De DCFR, de Unidroit Principes, het 

CISG en het nieuwe Franse Burgerlijk Wetboek hanteren een gemeenschappelijke gefaseerde 

basisinterpretatieregel, met primaat van de subjectieve werkelijke partijwil. De subjectieve 

werkelijke partijwil valt echter niet altijd te achterhalen. Wanneer de rechter er niet in slaagt de 

subjectieve werkelijke partijwil te ontbloten, dan moet hij zich wenden tot meer objectieve 

regels.512 In een tweede fase hanteert men een uitlegging volgens de betekenis die een redelijk 

persoon, geplaatst in dezelfde omstandigheden als de contractanten, aan de rechtshandeling zou 

                                                 
512 E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats en droit belge" in L'interprétation en droit. Approche pluridisciplinaire, Brussel, 

Facultés universitaires Saint-Louis, 1978, 309; M. COENE, "Art. 895 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 39; I. DEMUYNCK, 

"Interpretatie van verzekeringsovereenkomsten" (noot onder Vred. Sint-Kwintens-Lennik 13 november 2000), DCCR 2002, 

71; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, 

Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-13; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. DE TEMMERMAN, "Overzicht van rechtspraak 

(1981-1992)", TPR 1994, 449; A. VAN OEVELEN, "De interpretatie de goeder trouw van overeenkomsten en de toepassing ervan 

op de omzetting van een hypothecaire volmacht" (noot onder Cass. 23 maart 2006), RW 2006-07, 875; B. VEECKMANS, 

"Interpretatie en aanverwante rechtsbegrippen in geschillen tussen contractanten", Limb. Rechtsl. 2000, 348; J. WAELKENS, 

"Interpretatie van een borgtochtovereenkomst" (noot onder Cassatie 1 maart 2012), DAOR 2013, 94; J. WAELKENS, "Belgian 

Perspective on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 2013, 1333. Frankrijk: M. 

FABRE-MAGNAN, Droit des obligations. 1. Contrat et engagement unilatéral in Thémis droit privé, Parijs, Presses Universitaires 

de France, 2012, 514; A. SERIAUX, Droit des obligations, Parijs, Presses Universitaires de France, 1998, 169-170; P. SIMLER, 

"J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 20: Contrats et obligations. Interprétation des contrats. La mise en œuvre: rôle respectif des 

juges du fond et de la Cour de cassation" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 12, 26.  
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geven.513 Deze manier van uitlegging kan gevat worden onder de algemene noemer "redelijke 

interpretatie".514  

 REDELIJKE INTERPRETATIE VOORONDERSTELT DAT PARTIJEN REDELIJKE WEZENS ZIJN – 

Het principe van de redelijke interpretatie resulteert uit de noodzaak om een uitlegging te 

kunnen geven aan een een rechtshandeling waarvan de subjectieve werkelijke partijwil duister 

is.515 Het principe van de redelijke interpretatie vooronderstelt dat de partijen redelijke wezens 

zijn. De rechter moet dus bij de uitlegging op zoek naar de redelijke intentie van de partijen.516 

De vraag die de uitlegger zich dan moet stellen is: "wat zouden de partijen redelijkerwijze tot 

uiting gebracht hebben als zijnde hun gemeenschappelijke wil, indien ze een duidelijke taal 

gesproken hadden?"517 Redelijk uitleggen betekent "dat men zich bij het opsporen van de 

gezamenlijke bedoeling van partijen laat leiden door de zin die redelijkerwijze aan de 

                                                 
513 DCFR: Artikel II – 8:101 (3) DCFR: "The contract is, however, to be interpreted according to the meaning which a 

reasonable person would give to it: (a) if an intention cannot be established under the preceding paragraphs; or (b) if the 

question arises with a person, not being a party to the contract or a person who by law has no better rights than such a party, 

who has reasonably and in good faith relied on the contract's apparent meaning."; artikel II. – 8:201 (3) DCFR: "The act is, 

however, to be interpreted according to the meaning which a reasonable person would give to it: (a) if neither paragraph (1) 

nor paragraph (2) applies; or (b) if the question arises with a person, not being the addressee or a person who by law has no 

better rights than the addressee, who has reasonably and in good faith relied on the contract's apparent meaning." Unidroit 

Principes: Artikel 4.1 (2) Unidroit Principes: "If such an intention cannot be established, the contract shall be interpreted 

according to the meaning that reasonable persons of the same kind as the parties would give to it in the same circumstances." 

Artikel 4.2 (2) Unidroit Principes: "If the preceding paragraph is not applicable, such statements and other conduct shall be 

interpreted according to the meaning that a reasonable person of the same kind as the other party would give to it in the same 

circumstances." 

CISG: Artikel 8(2) CISG: "Indien het voorgaande lid niet van toepassing is, dienen verklaringen afgelegd door, dan wel 

andere gedragingen van een partij te worden uitgelegd overeenkomstig de zin die een redelijk persoon van gelijke hoedanigheid 

als de andere partij in dezelfde omstandigheden hieraan zou hebben toegekend." Rechtsvergelijkend: J. H. HERBOTS, 

"Interpretation of Contracts" in J. SMITS (ed.), Elgar encyclopedia of comparative law, Cheltenham, Elgar, 2006, 334; J. M. 

SMITS, Contract law: a comparative introduction, Cheltenham, Edward Elgar, 2014, 125. 
514 Brussel 17 mei 2000, RGAR 2002, n° 13.504 ("Que les conventions doivent s'interpréter raisonnablement et être exécutées 

de bonne foi."); Rb. Luik 1 april 2011, JLMB 2011, 920 (De samenvatting van deze zaak stelt: "Het beding dat het een 

verhuurder mogelijk maakt om het stellen van een waarborg in geld te eisen, waarbij verduidelijkt wordt dat, terwijl zij 

ongebruikt zal zijn, geen intrest zal opleveren ten gunste van de huurder, moet redelijk worden uitgelegd, in die zin dat, 

ingevolge de opname in het vermogen van de verhuurder van de waarborg die wordt gesteld door de uitgifte van een cheque 

door de huurder, intrest verschuldigd is."); W. DE BONDT, "Uitlegging van overeenkomsten naar de geest: mogelijkheden, 

grenzen en alternatieven", RW 1996-97, 1013; J. WAELKENS, "Belgian Perspective on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) 

v. Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 2013, 1346. Frankrijk: M. H. MALEVILLE, Pratique De l'interprétation Des Contrats: 

Etude Jurisprudentielle, Rouen, Publications de l'Université de Rouen, 1991, 258. Nederland: HR 20 mei 1949, NJ 1950, 72 

("Dat een redelijke uitleg van deze en soortgelijke zinswendingen in polissen in deze tak van verzekering voorkomende 

meebrengt, dat zij worden verstaan in de betekenis welke daaraan in voormelde wereld wordt gehecht."); R. P. J. L. TJITTES, 

Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 31; J. M. VAN DUNNÉ, "Aanpassing van de overeenkomst 

bij onvoorziene omstandigheden: een kwestie van uitleg?", Contracteren 2011, 114; H. M. VEENSTRA, "Veranderingen in 

contractsuitleg in het Engelse recht", NTBR 2009, (8) n° 5.2; M. H. WISSINK, "Interpretation" in D. BUSCH, E. H. HONDIUS, H. 

J. VAN KOOTEN, H. N. SCHELHAAS en W. M. SCHRAMA (eds.), The Principles of European Contract Law and Dutch Law – A 

Commentary, De Haag, Kluwer, 2002, 246. CISG: J. LOOKOFSKY, Understanding the CISG: a compact guide to the 1980 

United Nations Convention on contracts for the international sale of goods, Alphen aan den Rijn, Kluwer law international, 

2008, 43. Rechtsvergelijkend: F. VIGLIONE,"'Good Faith and Reasonableness in Contract Interpretation: a Comparative 

Perspective", ERPL 2009, 836. 
515 B. VEECKMANS, "Interpretatie en aanverwante rechtsbegrippen in geschillen tussen contractanten", Limb. Rechtsl. 2000, 

348; J. WAELKENS, "Belgian Perspective on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 

2013, 1347. Frankrijk: F. TERRE, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 465. 
516 Rechtsvergelijkend: C. W. CANARIS en H. C. GRIGOLEIT, "Interpretation of Contracts" in A. HARTKAMP ea (eds.), Towards 

a European Civil Code, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2004, 447. 
517 R. VANDEPUTTE, De overeenkomst: haar ontstaan, haar uitvoering en verdwijning, haar bewijs, Brussel, Larcier, 1977, 

106. 
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wederzijdse afgelegde verklaringen, gelet op de omringende omstandigheden, mag worden 

toegekend."518 De rechter die een rechtshandeling redelijk uitlegt, mag deze lezen in het licht 

van de betekenis die een bonus pater familias, een redelijke, diligente contractant te goeder 

trouw, geplaatst in dezelfde omstandigheden, er normaal gezien aan zou hechten.519 Hij kan 

                                                 
518 W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 98. Nochtans spreken VAN GERVEN en 

COVEMAEKER hier ten onrechte van "te goeder trouw, dit is naar redelijkheid en billijkheid interpreteren". Zie ook W. DE 

BONDT, "Uitlegging van overeenkomsten naar de geest: mogelijkheden, grenzen en alternatieven", RW 1996-97, 1013 ("Te 

goeder trouw, dit is naar redelijkheid en billijkheid interpreteren betekent dan, dat men zich bij het opsporen van de 

gezamenlijke bedoeling van partijen laat leiden door de zin die redelijkerwijze aan de wederzijdse afgelegde verklaringen, 

gelet op de omringende omstandigheden, mag worden toegekend."); R. DEKKERS, A. L. VERBEKE, N. CARETTE en K. VANHOVE, 

Handboek burgerlijk recht. 3: Verbintenissen, bewijsleer, gebruikelijke contracten, Antwerpen, Intersentia, 2007, 64 ("De 

rechter zal interpreteren te goeder trouw, naar redelijkheid en billijkheid en zal zich bij het opsporen van de 

gemeenschappelijke bedoeling van de partijen laten leiden door wat redelijkerwijze, gelet op de concrete omstandigheden, de 

betekenis kan zijn van de wederzijds afgelegde verklaringen."); W. RAUWS en K. SALOMEZ, "Wil en vertrouwen in het 

ontslagrecht", TPR 2007, 1998 ("Volgens Van Gerven betekent interpreteren te goede trouw: 'dat men zich bij het opsporen 

van de gezamenlijke bedoeling van partijen laat leiden door de zin die redelijkerwijze, aan de wederzijds afgelegde 

verklaringen, gelet op de omringende omstandigheden, kan worden toegekend'."); J. F. ROMAIN, "Le principe de la convention-

loi (portée et limites): réflexions sur un nouveau paradigme contractuel" in Les Obligations contractuelles, Brussel, Editions 

du Jeune Barreau de Bruxelles, 2000, 73 ("[…] un critère général d'interprétation qui permet d'interpréter l'acte contractuel 

à la lumière de ce qu'aurait été la volonté d'un bon contractant, partie au contrat normalement prudente, diligente et de bonne 

foi (article 1134, alinéa 3: fonction interprétative de la bonne foi)."); S. STIJNS, Verbintenissenrecht. 1: De bronnen van 

verbintenissen, Brugge, die Keure, 2005, 59 ("Een eeuw lang heeft de opvatting gegolden dat de rechter hierbij "te goeder 

trouw interpreteerde", in die zin dat hij zich bij het opsporen van de gezamenlijke bedoeling van de partijen moet laten leiden 

door de geest van het contract en de zin die redelijkerwijze aan de wederzijds afgelegde verklaringen, gelet op de omringende 

omstandigheden, mag worden toegekend."); A. VAN OEVELEN, "De interpretatie de goeder trouw van overeenkomsten en de 

toepassing ervan op de omzetting van een hypothecaire volmacht" (noot onder Cass. 23 maart 2006), RW 2006-07, 875 ("Dit 

is wat de heersende leer verstaat onder de interpretatieve functie van de goede trouw en waarmee wordt bedoeld dat men zich 

bij het opsporen van de gemeenschappelijke bedoeling van de contracterende partijen eveneens moet laten leiden door de zin 

en de betekenis die men redelijkerwijze aan de wederzijds afgelegde verklaringen mag toekennen, mede gelet op de voormelde 

extrinsieke omstandigheden."); F. VERMANDER, "De interpretatie en aanvulling van een overeenkomst naar Belgisch recht" in 

J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, 

Intersentia, 2005, 33 ("Te goeder trouw, dit is naar redelijkheid en billijkheid interpreteren betekent dat men zich bij het 

opsporen van de gezamenlijke bedoeling van partijen laat leiden door de zin die redelijkerwijze aan de wederzijdse afgelegde 

verklaringen, gelet op de omringende omstandigheden, mag worden toegekend."); J. WAELKENS, "Belgian Perspective on Rainy 

Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 2013, 1346 ("Interpreting according to good faith, 

which is in line with reasonableness and fairness, means that the interpreter should, in his search for the common intention of 

the parties, be led by the sense one can reasonably attach to the mutually made declarations, paying attention to the 

surrounding circumstances"); P. WERY, Droit des obligations, vol. I, Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 399 

("Le juge devrait interpréter la convention de bonne foi, c'est-à dire de manière raisonnable et équitable, en fonction de ce 

qu'un homme raisonnable aurait voulu."). Frankrijk: M. H. MALEVILLE, Pratique De l'interprétation Des Contrats: Etude 

Jurisprudentielle, Rouen, Publications de l'Université de Rouen, 1991, 258 ("A défaut de commune intention des contratans 

décelable, les interprètes, juges et arbitres, recherchent quelle aurait été la volonté normale d'un homme moyen."). 
519 Vred. Grâce-Hollogne 18 maart 2003, JLMB 2004, 1105 ("Toute personne raisonnable placée dans les conditions 

d'instruction de madame Carine G., exerçant au besoin son devoir de s'informer, doit comprendre à la lecture de l'acte que la 

mère donatrice ainsi qu'éventuellement le père, conservent la jouissance totale de l'immeuble jusqu'au décès du dernier 

vivant.."); L. CORNELIS, "Rechtsverwerking: een toepassing van de goede trouw?", TPR 1990, 583; B. DELCOURT, "La 

Convention-Loi" in Obligations. Traité théorique et pratique, Brussel, Kluwer, losbl., II.1.3-113; A. GUILMOT, Y. NINANE en 

A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-

25; J. F. ROMAIN, "Le principe de la convention-loi (portée et limites): réflexions sur un nouveau paradigme contractuel" in 

Les Obligations contractuelles, Brussel, Editions du Jeune Barreau de Bruxelles, 2000, 73; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des 

obligations, I, Brussel, Bruylant, 2010, 596; J. WAELKENS, "Belgian Perspective on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. 

Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 2013, 1347; P. WERY, Droit des obligations, vol. I, Théorie générale du contrat, Brussel, 

Larcier, 2011, 399. Frankrijk: P. CHAUVEL, "Consentement" in Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2007, n° 50; A. COLIN 

en H. CAPITANT, Traité de droit civil. Tome ii obligations, theorie générale, droit réels principaux, Parijs, Librairie Dalloz, 

1959, 454; M. H. MALEVILLE, Pratique De l'interprétation Des Contrats: Etude Jurisprudentielle, Rouen, Publications de 

l'Université de Rouen, 1991, 258; K. ZWEIGERT en H. KÖTZ, Introduction to comparative law, Oxford, Clarendon, 1998, 402. 

CISG: J. H. HERBOTS, "Interpretation of Contracts" in J. SMITS (ed.), Elgar encyclopedia of comparative law, Cheltenham, 

Elgar, 2006, 334; F. VIGLIONE,"'Good Faith and Reasonableness in Contract Interpretation: a Comparative Perspective", ERPL 

2009, 836, 841. Unidroit Principes: J. H. HERBOTS, "Interpretation of Contracts" in J. SMITS (ed.), Elgar encyclopedia of 
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ervanuit gaan dat de redacteur zijn rechtshandeling een redelijke, rechtvaardige, gematigde, 

coherente en logische inhoud heeft willen geven.520 Het verschil tussen interpretatie op basis 

van de subjectieve werkelijke partijwil en redelijke interpretatie is een verschil van gradatie. 

Bij type 1 zoekt men eenvoudigweg wat de concrete partijen zelf gewild hebben. Bij type 2 

voegt men hieraan het criterium van de redelijkheid toe: men zoekt de gemeenschappelijke 

partijwil, met de gedachte in het achterhoofd dat de contractanten redelijke wezens zijn. Door 

de toevoeging van het criterium van de redelijkheid, wordt de zoektocht geobjectiveerd. Om 

het met de woorden van CRUQUENAIRE te zeggen: de regels zijn erop gericht "à orienter la 

quête du juge vers une commune intention qui ne heurte pas le bon sens."521 

Een verkoopcontract met betrekking tot mineralen verleende aan de verkoper het recht het 

contract eenzijdig te beëindigen "dans tous les cas de guerre". Zou men een dergelijk beding 

letterlijk opvatten, dan had het in feite geen betekenis. Er speelt zich altijd wel ergens op de 

wereld een oorlog af. Een dergelijk beding is in zijn letterlijke zin onredelijk en zelfs absurd. 

De arbiter oordeelde in deze zaak dat het feit dat er een oorlog tussen Rusland en Japan aan de 

gang was, de Belgische verkoper geen recht gaf zijn contract op te zeggen: "il est naturel et 

raisonnable de supposer que les parties n'ont songé qu'aux cas de guerre pouvant exercer une 

influence sérieuse, soit sur la valeur du minerais vendus, soit sur les conditions de transport à 

effectuer pour l'exécution de marché."522  

 CONCRETE INTERPRETATIE VOLGENS DE GEOBJECTIVEERDE WERKELIJKE 

PARTIJBEDOELING (TYPE 2A) VERSUS ABSTRACTE INTERPRETATIE VOLGENS DE OBJECTIEVE 

PARTIJBEDOELING (TYPE 2B) – In de praktijk komen er binnen de algemene categorie van 

interpretatie type 2, de redelijke interpretatie, twee verschillende subtypes voor.523 Het verschil 

tussen beide ligt in de graad van objectivering van de interpretatiewerkzaamheid. In het eerste 

type (type 2A) gebruikt men de concrete partijen in het geschil als referentiepersoon bij de 

interpretatie, en veronderstelt men dat deze redelijk zijn.524 Dit type is de "interpretatie volgens 

                                                 
comparative law, Cheltenham, Elgar, 2006, 334. PECL: J. H. HERBOTS, "Interpretation of Contracts" in J. SMITS (ed.), Elgar 

encyclopedia of comparative law, Cheltenham, Elgar, 2006, 334.  
520 Frankrijk: C. DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations conventionelles en général, II, Parijs, Durand, 1876, 39; 

M. H. MALEVILLE, Pratique De l'interprétation Des Contrats: Etude Jurisprudentielle, Rouen, Publications de l'Université de 

Rouen, 1991, 260; F. TERRE, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 465. Rechtsvergelijkend: C. 

W. CANARIS en H. C. GRIGOLEIT, "Interpretation of Contracts" in A. HARTKAMP ea (eds.), Towards a European Civil Code, 

Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2004, 447. 
521 A. CRUQUENAIRE, "Le rôle du juge en matière d'interprétation du contrat" in P. WERY en S. STIJNS (eds.), De rol van de 

rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, 291. 
522 Scheidsr. Uitspr. 17 december 1904, JT 1905, 499. 
523 Frankrijk: M. H. MALEVILLE, Pratique De l'interprétation Des Contrats: Etude Jurisprudentielle, Rouen, Publications de 

l'Université de Rouen, 1991, 257-261. Rechtsvergelijkend: C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. 

HUET, M. STORME, S. SWANN, P. VARUL, A. VENEZIANO en F. ZOLL, Principles, Definitions and Model Rules of European 

Private Law Draft Common Frame of Reference (DCFR), http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-

law_en.pdf, 586. 
524 Rechtsvergelijkend: A. DE BOECK en M. VAN HOECKE, "The Interpretation of Standard Clauses in European Contract Law" 

in H. COLLINS (ed.), Standard contract terms in Europe: a basis for and a challenge to European contract law, Alphen aan den 

Rĳn, Kluwer Law International, 2008, 228; N. KORNET, "The Interpretation, Implication and Supplementation of Contracts in 

England and the Netherlands" in J. SMITS en S. STIJNS, Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands 

recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 55; J. M. SMITS, Contract law: a comparative introduction, Cheltenham, Edward Elgar, 

2014, 124. 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
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de geobjectiveerde werkelijke partijbedoeling" (nrs. 165 en volgende).525 In het tweede type 

(type 2B) bekijkt men een rechtshandeling vanuit het perspectief van abstracte redelijke 

partijen.526 Interpretatie type 2B peilt niet naar de werkelijke partijwil, maar schrijft een 

uitlegging voor overeenkomstig de betekenis die redelijke personen van dezelfde hoedanigheid 

als de partijen daaraan in dezelfde omstandigheden zouden geven. Dit is de "interpretatie 

volgens de objectieve bedoeling van de partijen" (nrs. 267 en volgende).  

 REDELIJKE INTERPRETATIE SPEELT EEN ROL IN ALLE ONDERZOCHTE JURISDISCTIES – Het 

objectief criterium van de gemeenschappelijke redelijkheid van de contractanten, dat in de 

harmoniseringsinstrumenten expliciet aan bod komt, staat voorlopig in geen van de onderzochte 

landen als interpretatieregel in de wet vermeld. Hierin komt verandering met de 

inwerkingtreding van het nieuwe Franse Burgerlijk Wetboek op 1 oktober 2016. Dan treedt het 

nieuwe artikel 1188 CC in werking, dat, naar het voorbeeld van de harmonisatie-instrumenten, 

bepaalt: "Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en 

s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat 

s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même 

situation." Of het principe nu al dan niet in de wet is opgenomen, toch kent de redelijke 

interpretatie in alle jurisdicties toepassing, zij het niet altijd onder dezelfde vorm. Het type 2A-

systeem, de concrete redelijkheidstoetsting, vormt de basismanier van uitlegging in Nederland, 

waar er geen plaats is voor interpretatiemodel type 1. Ook in België, Frankrijk en in de 

harmonisatie-instrumenten wendt men interpretatie type 2A aan, zij het dat deze manier van 

uitlegging subsidiair is aan de basisregel, die de subjectieve werkelijke partijbedoeling 

vooropstelt. Interpretatie type 2B, de abstracte redelijkheidstoetsting, vormt dan weer het 

basissysteem in Engeland, waar interpretatie type 1 ook geen aanwending vindt. Ook in de 

harmoniseringsinstrumenten en in de nieuwe Franse Code Civil maakt men gebruik van 

interpretatie type 2B, maar opnieuw is deze manier van interpretatie subsidiair aan de eerste 

fasen van uitlegging, die in eerste instantie de subjectieve werkelijke partijbedoeling en in 

tweede instantie de interpretatie volgens de geobjectiveerde werkelijke partijbedoeling 

vooropstellen. 

§2. Type 2A: interpretatie volgens de geobjectiveerde werkelijke partijbedoeling 

A. Concept interpretatie volgens de geobjectiveerde werkelijke partijbedoeling 

 INTERPRETATIE VOLGENS DE GEOBJECTIVEERDE WERKELIJKE PARTIJBEDOELING IS 

INTERPRETATIE VOLGENS DE ECHTE BEDOELING VAN DE PARTIJEN MET TOEVOEGING VAN 

                                                 
525 Nederland: Zie ook ERWTEMAN, die dit type interpretatie beschrijft als interpretatie volgens de "geobjectiveerde subjectieve 

wilsovereenstemming. J. ERWTEMAN, "'De schrijfmachine mijmert gekkepraat' – draften na Pontmeyer", V&O 2007, 65. 
526 Rechtsvergelijkend: A. DE BOECK en M. VAN HOECKE, "The Interpretation of Standard Clauses in European Contract Law" 

in H. COLLINS (ed.), Standard contract terms in Europe: a basis for and a challenge to European contract law, Alphen aan den 

Rĳn, Kluwer Law International, 2008, 228; N. KORNET, "The Interpretation, Implication and Supplementation of Contracts in 

England and the Netherlands" in J. SMITS en S. STIJNS, Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands 

recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 55; J. M. SMITS, Contract law: a comparative introduction, Cheltenham, Edward Elgar, 

2014, 124. 
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HET CRITERIUM VAN DE REDELIJKHEID – De interpretatie volgens de geobjectiveerde 

werkelijke partijbedoeling (interpretatie type 2A) schrijft voor dat de interpretator op zoek moet 

naar de echte bedoeling van de partijen, zoals deze bij de partijen bestond op het ogenblik van 

de totstandkoming van de rechtshandeling, maar onder de veronderstelling dat de partijen 

redelijke personen zijn.527 De rechter moet dus de betekenis die de concrete partijen 

redelijkerwijze zelf aan de rechtshandeling zouden geven achterhalen. Hij moet zich 

verplaatsen in de geest van de partijen en nagaan welke betekenis de in de rechtshandeling 

gebruikte bewoordingen redelijkerwijs voor hen hadden toen ze de rechtshandeling 

opstelden.528 Men stelt de ware wil van de partijen centraal, maar voegt het criterium van de 

redelijkheid toe. Dit objectiveert de interpretatie. 

 INTERPRETATIE VOLGENS DE GEOBJECTIVEERDE WERKELIJKE PARTIJBEDOELING KENT 

NEERSLAG IN ALGEMENE REGEL (GOEDE TROUW (NEDERLAND-BELGIE-FRANKRIJK); 

HAVILTEX (NEDERLAND) EN INVESTORSNORSM (ENGELAND)) EN SPECIFIEKE REGELS 

GERICHT OP ACHTERHALEN IDEALE PARTIJBEDOELING – De interpretatie volgens de 

geobjectiveerde werkelijke partijbedoeling vindt zijn neerslag in een algemene en in enkele 

specifiekere regels. De algemene regel, die in geen onderzochte jurisdisctie als 

interpretatieregel wettelijke grondslag heeft, maar afgeleid wordt uit het principe van de goede 

trouw, is de "interpretatie te goeder trouw" (nrs. 170 en volgende). Dit een 

basisinterpretatieregel in Nederland, en een subsidiaire interpretatieregel in België en Frankrijk. 

Verschillende codificaties bevatten concreet geformuleerde interpretatieregels die het principe 

van de geobjectiveerde werkelijke partijbedoeling reflecteren (nrs. 190 en volgende). Dit is het 

geval in de harmonisatie-instrumenten en in België en Frankrijk. Ook in Nederland en in 

Engeland kennen deze regels toepassing, maar in deze jurisdicties vinden ze normaal gezien 

aanwending onder de brede paraplu van de algemene basisinterpretatieregel, zij het de Haviltex-

norm (Nederland, principe van de interpretatie volgens de geobjectiveerde werkelijke 

partijbedoeling)529 dan wel de Investors-norm (Engeland, principe van de interpretatie volgens 

de objectieve partijbedoeling)530. Deze concrete bepalingen, die alle berusten op de hypothese 

dat de partijen redelijk zijn, worden gevat onder de algemene noemer "bepalingen die erop 

gericht zijn de ideale partijbedoeling te achterhalen."  

                                                 
527 Zie voor een gelijkaardige terminologie Nederland: P. S. BAKKER, "Uitleg van commerciële contracten (I)", WPNR 2011, 

479; P. S. BAKKER, Redelijkheid en billijkheid als gedragsnorm, Deventer, Kluwer, 2012, 55. BAKKER beschrijft dit type 

interpretatie als "de leer van de geobjectiveerde gemeenschappelijke partijbedoeling." 
528 Nederland: G. T. DE JONG, C. J. H. BRUNNER, H. B. KRANS en M. H. WISSINK, Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, 

Kluwer, 2011, 21. 
529 Nederland: A. C. VAN SCHAIK, "Uitlegregels", WNPR 1998, 272 
530 Engeland: H. G. BEALE, Chitty on contracts, 1: General Principles, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 857; J. BEATSON, A. 

BURROWS en J. CARTWRIGHT, Anson's Law of Contract, Oxford, Oxford University Press, 2010, 169; G. MCMEEL, "'The 

Principles and Policies of Contractual Construction" in A. BURROWS en E. PEEL (eds.), Contract Terms, Oxford, Oxford 

University Press, 2007, 41. 
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B. Ratio achter interpretatie volgens de geobjectiveerde werkelijke partijbedoeling 

 OORSPRONG IN VERTROUWENSLEER – Interpretatieregels reflecteren de band tussen het 

ontstaan van een rechtshandeling en de uitleg ervan.531 Een contract ontstaat door het in elkaar 

grijpen van twee of meer wilsverklaringen en ook een eenzijdige rechtshandeling vindt zijn 

oorsprong in de wilsautonomie, zodat de rechtshandelingen ook moeten uitgelegd worden op 

basis van de bedoeling van de partijen (nrs. 128 en volgende). Op deze wilsleer bestaat echter 

een aanvulling of een correctie: de vertrouwensleer.532 Op basis van de vertrouwensleer mag 

                                                 
531 Rb. Gent 4 november 2009, TGR-TWVR 2010, 9 ("Terecht stelt de eiser zelf dat de uitbreiding van de 

vrijwaringsverbintenissen van de verkoper haar grondslag heeft in de wilsautonomie van de partijen, zodat uitsluitend de 

overeenkomst 'naar de letter en de geest' bepalend is voor de omvang van de betrokken verbintenissen."); L. CORNELIS, 

Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 285; J. DABIN, noot onder Cass. 30 januari 1947, RCJB 

1947, 218; A. DE BOECK, "Wilsuiting: werkelijke wil - uitgedrukte wil – veinzing" in Bijzondere overeenkomsten. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Commentaar verbintenissenrecht, Titel II. 

Contractenrecht, Antwerpen, Kluwer, 2007, IIIC1; A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 

2010, 14; F. DE LY, "Interpretation clauses in international contracts (characterization, definition, entire agreement, headings, 

language, NOM-clauses, non-waiver clauses and severability)", IBLJ 2000, 723; B. DE CONINCK, "Le droit commun de 

l'interprétation des contrats", DAOR 2001, 40; M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of 

Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 107; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, 

"L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-12; Y. HANNEQUART, 

"Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 83; R. KRUITHOF, "La 

théorie de l'apparence dans une nouvelle phase" (noot onder Cass. 20 juni 1988), RCJB 1991, 76; D. LEJEUNE, K. SWERTS en 

N. PEETERS, "Afdeling 3. Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek 

Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-127; 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, 3; P. VAN OMMESLAGHE, "L'autonomie de la volonté: 

du Code civil à nos jours" in R. FELTKAMP en F. VANBOSSELE, Wilsautonomie, contractvrijheid en ondernemingscontracten. 

Welke toekomst beschoren?, Antwerpen, Intersentia, 2012, 5; P. WERY, Droit des obligations, vol. I, Théorie générale du 

contrat, Brussel, Larcier, 2011, 208. Frankrijk: A. BENABENT, Droit des obligations, Parijs, Montchrestien, 2012, 211; J. 

CARBONNIER, Droit Civil Tome 4. Les obligations in Thémis droit privé, Parijs, Presses Universitaires de France, 2000, 277; C. 

DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations conventionelles en général, II, Parijs, Durand, 1876, 4; V. EGEA, "La 

délicate question de l'interprétation des contrats" (noot onder Aix-en-Provence 26 juni 2002), La Semaine Juridique Edition 

Générale 2004, II, (10022) n° 2.1.; 2; C. GRIMALDI, "Paradoxes autour de l'interprétation des contrats", RDC 2008, (207) n° 2; 

F. TERRE, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 464; C. LARROUMET, Droit civil. 3: Les obligations, 

le contrat, Parijs, Economica, 2007, 96; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation 

des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 6, 38; P. SIMLER, "J.-

Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 20: Contrats et obligations. Interprétation des contrats. La mise en œuvre: rôle respectif des 

juges du fond et de la Cour de cassation" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 4, 13. Nederland: A. S. HARTKAMP en C. H. 

SIEBURGH, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht; 6. Verbintenissenrecht. 3: 

Algemeen overeenkomstenrecht, Deventer, Kluwer, 2014, n° 42, 362; J. HIJMA, C. C. VAN DAM, W. A. M. VAN SCHENDEL en 

W. L. VALK, Rechtshandeling en overeenkomst, Deventer, Kluwer, 2013, 279; N. KORNET, Contract Interpretation and Gap 

Filling, Antwerpen, Intersentia, 2006, 31; R. P. J. L. TJITTES, "Uitleg van schriftelijke contracten", RMT 2005, 8; J. M. VAN 

DUNNÉ, "De methode van uitleg bij testamenten, in het bijzonder in geval van oneigenlijke dwaling bij het testeren", WPNR 

1969, 317; H. M. VEENSTRA, "Veranderingen in contractsuitleg in het Engelse recht", NTBR 2009, (8) n° 1; B. M. M. 

WEIFFENBACH en R. C. BERG, "Overnamecontracten" in B. WESSELS en T. H. M. VAN WECHEM (eds.), Contracteren in de 

internationale praktijk, Deventer, Kluwer, 2011, 420 Rechtsvergelijkend: C. W. CANARIS en H. C. GRIGOLEIT, "Interpretation 

of Contracts" in A. HARTKAMP ea (eds.), Towards a European Civil Code, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2004, 446; 
532 Rb. Hasselt 20 januari 2003, RW 2006-07, 1367 ("In geval van een door beide partijen gedeelde subjectieve betekenis van 

een bepaalde term, primeert deze op de objectieve betekenis. Er is te dezen dan ook geen noodzaak om de leer van de werkelijke 

wil te corrigeren met de vertrouwensleer en na te gaan hoe een redelijke contractant, geplaatst in dezelfde omstandigheden, 

de brief van 30 juli 2001 behoorde te begrijpen.."); A. BOUCQUEY, "La théorie de l'apparence" in Obligations. Traité théorique 

et pratique, Brussel, Kluwer, 2004, II.5.1-1; A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 

2010, 14; P. MOSKWA, "Interpretation of Commercial Contracts in the Future European Civil Code - Objective or Subjective 

Method?", Elsa Spel 2004, 57; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, 50; 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, 20; M. 
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een schijnbare situatie, die niet overeenkomt met de realiteit, wanneer deze een gelegitimeerd 

vertrouwen creëert dat de schijnbare situatie wel aan de werkelijkheid beantwoordde, juridische 

gevolgen hebben alsof de schijnbare toestand echt was.533 Een partij kan bij het opmaken van 

                                                 
E. STORME, De invloed van de goede trouw op de contractuele schuldvorderingen, Brussel, Story-Scientia, 1990, 107; R. 

TIMMERMANS, "Totstandkoming van overeenkomsten" in Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, 2007, XV.F-

69; F. VERMANDER, "De interpretatie en aanvulling van een overeenkomst naar Belgisch recht" in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), 

Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 23; I. 

VEROUGSTRAETE, "Wil en vertrouwen bij het totstandkomen van overeenkomsten", TPR 1990, 1178; P. WERY, Droit des 

obligations, vol. I, Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 394 . Frankrijk: J. CARBONNIER, Droit Civil Tome 1 

in Thémis droit privé, Parijs, Presses Universitaires de France, 1992, 163; P. MOSKWA, "Interpretation of Commercial Contracts 

in the Future European Civil Code - Objective or Subjective Method?", Elsa Spel 2004, 56. Nederland: Artikel 3:35 nieuw 

Nederlands BW: "Tegen hem die eens anders verklaring of gedraging, overeenkomstig de zin die hij daaraan onder de gegeven 

omstandigheden redelijkerwijze mocht toekennen, heeft opgevat als een door die ander tot hem gerichte verklaring van een 

bepaalde strekking, kan geen beroep worden gedaan op het ontbreken van een met deze verklaring overeenstemmende wil."; 

A. S. HARTKAMP en C. H. SIEBURGH, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht; 6. 

Verbintenissenrecht. 3: Algemeen overeenkomstenrecht, Deventer, Kluwer, 2014, n° 119; J. HIJMA, C. C. VAN DAM, W. A. M. 

VAN SCHENDEL en W. L. VALK, Rechtshandeling en overeenkomst, Deventer, Kluwer, 2013, 278; N. KORNET, Contract 

Interpretation and Gap Filling, Antwerpen, Intersentia, 2006, 31; I. VEROUGSTRAETE, "Wil en vertrouwen bij het 

totstandkomen van overeenkomsten", TPR 1990, 1164. DCFR: Artikel II. – 4:302 DCFR: "How intention is determined. The 

intention of a party to be legally bound or to achieve the relevant legal effect is to be determined from the party's statements 

or conduct as they were reasonably understood by the person to whom the act is addressed". 
533 Cass. 20 juni 1988, Arr.Cass. 1987-88, 1365; Bull. 1988, 1258; JT 1989, 547, noot P. A. FORIERS; Pas. 1988, I, 1258; RCJB 

1991, 45, noot R. KRUITHOF; RW 1989-90, 1425, noot A. VAN OEVELEN; TRV 1989, 540, noot P. CALLENS en S. STIJNS ("De 

lastgever kan op basis van een schijnmandaat verbonden zijn, niet enkel als hij door zijn schuld de schijn heeft doen ontstaan, 

maar ook, wanneer hem geen fout kan worden verweten, als een derde rechtmatig geloof kon hechten aan de omvang van de 

bevoegdheid van de lasthebber."); Cass. 20 januari 2000, Arr.Cass. 2000, 163; Bull. 2000, 160; RW 2001-02 (verkort), 501, 

noot; err. RW 2001-02, 792; TBBR 2001, 407; TBH 2000, 483, noot P. A. FORIERS ("Overwegende dat een persoon ten aanzien 

van een derde kan verbonden zijn voor daden gesteld door iemand die, wat die daden betreft, de schijn wekt de lasthebber te 

zijn van die persoon, in zoverre die schijn aan de laatstgenoemde kan worden toegerekend."); Cass. 25 juni 2004, Arr.Cass. 

2004, 1230; Pas. 2004, 1162; RW 2006-07, 959, noot; TBBR 2004, 457 ("Overwegende dat een persoon op grond van een 

schijnmandaat kan gebonden zijn wanneer de schijn hem kan worden toegerekend, d.w.z. als hij uit vrije wil, door zijn gedrag, 

dat zelfs niet onrechtmatig hoeft te zijn, ertoe heeft bijgedragen die schijn te wekken of te laten voortbestaan."); Cass. 2 

september 2010, JLMB 2011, 1804; Pas. 2010, 2181; Res Jur.Imm. 2011, 158; TBBR 2011, 300, noot F. GEORGE; TBH 2010 

(samenvatting O. VANDEN BERGHE), 895; T. Not. 2011, 668 ("Een persoon kan op grond van een schijnlastgeving gebonden 

zijn, indien de schijn hem kan worden toegerekend, dat wil zeggen als hij uit vrije wil, door zijn gedrag, dat zelfs niet 

onrechtmatig hoeft te zijn, ertoe heeft bijgedragen die schijn te wekken of te laten voortbestaan."); A. BOUCQUEY, "La théorie 

de l'apparence" in Obligations. Traité théorique et pratique, Brussel, Kluwer, 2004, II.5.1-1; C. CAUFFMAN, "De 

vertrouwensleer" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer , IV. 

Commentaar Verbintenissenrecht, Titel I, Hfdst. 1, Afd. 3, Mechelen, Kluwer, 2005, 24; L. CORNELIS, "Rechtsverwerking: een 

toepassing van de goede trouw?", TPR 1990, 575; R. KRUITHOF, "La théorie de l'apparence dans une nouvelle phase" (noot 

onder Cass. 20 juni 1988), RCJB 1991, 54; J. F. ROMAIN, "Étude de la théorie de l'apparence en droit belge et français" in E. 

VAN DEN HAUTE (ed.), Le droit des obligations dans les jurisprudences française et belge, Brussel, Bruylant, 2013, 191; S. 

STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, 51; M. E. STORME, "De invloed van de goede trouw op de 

contractuele schuldvorderingen", RW 1989-90, 139; R. TIMMERMANS, "Totstandkoming van overeenkomsten" in Het 

onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, 2007, XV.F-70; C. VANACKERE, K. SWERTS en N. PEETERS, "De 

vertrouwensleer" in Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.3-1; F. VERMANDER, "De 

interpretatie en aanvulling van een overeenkomst naar Belgisch recht" in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Inhoud en werking van 

de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 23; I. VEROUGSTRAETE, "Wil en vertrouwen 

bij het totstandkomen van overeenkomsten", TPR 1990, 1164; I. VEROUGSTRAETE, "Wil en vertrouwen bij het totstandkomen 

van overeenkomsten", TPR 1990, 1176; S. VERVERKEN, "De begunstigde van contractuele garantieclausules bij de overdracht 

van aandelen", DAOR 2010, 387. Frankrijk: Cass. fr. 13 december 1962, D. 1963, 277, noot J. CALAIS-AULOY; RTD civ. 1963, 

572; RTD com. 1963, 333, noot R. HOUIN; JCP 1963, II, 13105 noot P. ESMEIN ("Le mandant peut être engagé sur le fondement 

d'un mandat apparent même en l'absence de faute susceptible de lui être reprochée si la croyance du tiers à l'étendue des 

pouvoirs du mandataire, est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les 

limites exactes de ces pouvoirs."); Cass. fr. com. 17 oktober 1995, Bull. civ. IV, n° 246 ("Qu'une personne ne peut être tenue 

sur le fondement du mandat apparent qu'à la condition que le tiers cocontractant ait pu légitimement croire dans les pouvoirs 

du prétendu mandataire."); Cass. fr. 3e civ. 23 november 2004, AJDI 2005, 147 ("La cour d'appel […] a pu en déduire qu'induit 

en erreur, M. H. avait, à la suite de son père, de bonne foi pensé qu'il contractait le bail avec le véritable propriétaire."); M. 

BOUDOT, "Apparence" in Répertoire de droit civil, Parijs, Editions Dalloz, 2013, n° 73; R. DEMOGUE, Traité des obligations 

en général, VI, Parijs, Rousseau, 1931, 86; C. LARROUMET, Droit civil, Vol. III: Les obligations, Le contrat, Parijs, Economica, 
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een rechtshandeling door zijn eigen gedrag het gerechtvaardigd vertrouwen wekken dat zijn 

wilsverklaring in een bepaalde zin moet worden begrepen, ook al valt deze betekenis niet samen 

met de werkelijke bedoeling van deze partij.534 Als men er in de concrete omstandigheden 

redelijkerwijze van mocht uitgaan dat de geuite wil op een bepaalde manier moest opgevat 

worden, en men dienovereenkomstig handelt, is de verbintenis tot standgekomen op grond van 

de vertrouwensleer.535 Krachtens de vertrouwensleer krijgt een partij die legitiem mocht 

                                                 
2007, 205; F. X. TESTU, Contrats d'affaires, Parijs, Dalloz, 2010, n° 15.01. Nederland: A. S. HARTKAMP en C. H. SIEBURGH, 

Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht; 6. Verbintenissenrecht. 3: Algemeen 

overeenkomstenrecht, Deventer, Kluwer, 2014, n° 42. Rechtsvergelijkend: P. MOSKWA, "Interpretation of Commercial 

Contracts in the Future European Civil Code - Objective or Subjective Method?", Elsa Spel 2004, 56; J. F. ROMAIN, "Étude de 

la théorie de l'apparence en droit belge et français" in E. VAN DEN HAUTE (ed.), Le droit des obligations dans les jurisprudences 

française et belge, Brussel, Bruylant, 2013, 235. Zie ook STORME, die er evenwel van uitgaat dat het vertrouwen niet moet 

beperkt blijven tot een rechtmatig vertrouwen. Zie M. E. STORME, "Rechtszekerheid en vertrouwensbeginsel in het Belgisch 

verbintenissenrecht", TPR 1997, 1869. 
534 Cass. 20 juni 1988, Arr.Cass. 1987-88, 1365; Bull. 1988, 1258; JT 1989, 547, noot P. A. FORIERS; Pas. 1988, I, 1258; RCJB 

1991, 45, noot R. KRUITHOF; RW 1989-90, 1425, noot A. VAN OEVELEN; TRV 1989, 540, noot P. CALLENS en S. STIJNS ("De 

lastgever kan op basis van een schijnmandaat verbonden zijn, niet enkel als hij door zijn schuld de schijn heeft doen ontstaan, 

maar ook, wanneer hem geen fout kan worden verweten, als een derde rechtmatig geloof kon hechten aan de omvang van de 

bevoegdheid van de lasthebber."); Cass. 25 juni 2004, Arr.Cass. 2004, 1230; Pas. 2004, 1162; RW 2006-07, 959, noot; TBBR 

2004, 457 ("Overwegende dat een persoon op grond van een schijnmandaat kan gebonden zijn wanneer de schijn hem kan 

worden toegerekend, d.w.z. als hij uit vrije wil, door zijn gedrag, dat zelfs niet onrechtmatig hoeft te zijn, ertoe heeft bijgedragen 

die schijn te wekken of te laten voortbestaan."); Cass. 2 september 2010, JLMB 2011, 1804; Pas. 2010, 2181; Res Jur.Imm. 

2011, 158; TBBR 2011, 300, noot F. GEORGE; TBH 2010 (samenvatting O. VANDEN BERGHE), 895; T. Not. 2011, 668 ("Een 

persoon kan op grond van een schijnlastgeving gebonden zijn, indien de schijn hem kan worden toegerekend, dat wil zeggen 

als hij uit vrije wil, door zijn gedrag, dat zelfs niet onrechtmatig hoeft te zijn, ertoe heeft bijgedragen die schijn te wekken of te 

laten voortbestaan."); J. F. ROMAIN, "Étude de la théorie de l'apparence en droit belge et français" in E. VAN DEN HAUTE (ed.), 

Le droit des obligations dans les jurisprudences française et belge, Brussel, Bruylant, 2013, 194; S. STIJNS, 

Verbintenissenrecht. Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, 51; I. VEROUGSTRAETE, "Wil en vertrouwen bij het totstandkomen van 

overeenkomsten", TPR 1990, 1176. Frankrijk: M. BOUDOT, "Apparence" in Répertoire de droit civil, Parijs, Editions Dalloz, 

2013, n° 119; B. FAGES, Le comportement du contractant, Aix-en-Provence, PUAM, 1997, 50. Nederland: P. S. BAKKER, 

"Uitleg van commerciële contracten (I)", WPNR 2011, 483. Rechtsvergelijkend: P. MOSKWA, "Interpretation of Commercial 

Contracts in the Future European Civil Code - Objective or Subjective Method?", Elsa Spel 2004, 56 
535 Cass. 20 juni 1988, Arr.Cass. 1987-88, 1365; Bull. 1988, 1258; JT 1989, 547, noot P. A. FORIERS; Pas. 1988, I, 1258; RCJB 

1991, 45, noot R. KRUITHOF; RW 1989-90, 1425, noot A. VAN OEVELEN; TRV 1989, 540, noot P. CALLENS en S. STIJNS ("De 

lastgever kan op basis van een schijnmandaat verbonden zijn, niet enkel als hij door zijn schuld de schijn heeft doen ontstaan, 

maar ook, wanneer hem geen fout kan worden verweten, als een derde rechtmatig geloof kon hechten aan de omvang van de 

bevoegdheid van de lasthebber."); Cass. 25 juni 2004, Arr.Cass. 2004, 1230; Pas. 2004, 1162; RW 2006-07, 959, noot; TBBR 

2004, 457 ("Overwegende dat een persoon op grond van een schijnmandaat kan gebonden zijn wanneer de schijn hem kan 

worden toegerekend, d.w.z. als hij uit vrije wil, door zijn gedrag, dat zelfs niet onrechtmatig hoeft te zijn, ertoe heeft bijgedragen 

die schijn te wekken of te laten voortbestaan."); A. BOUCQUEY, "La théorie de l'apparence" in Obligations. Traité théorique et 

pratique, Brussel, Kluwer, 2004, II.5.1-1; C. CAUFFMAN, "De vertrouwensleer" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer , IV. Commentaar Verbintenissenrecht, Titel I, Hfdst. 1, Afd. 3, 

Mechelen, Kluwer, 2005, 24; J. F. ROMAIN, "Étude de la théorie de l'apparence en droit belge et français" in E. VAN DEN HAUTE 

(ed.), Le droit des obligations dans les jurisprudences française et belge, Brussel, Bruylant, 2013, 195; S. STIJNS, 
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onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, 2007, XV.F-70; I. VEROUGSTRAETE, "Wil en vertrouwen bij het 

totstandkomen van overeenkomsten", TPR 1990, 1164; F. VERMANDER, "De interpretatie en aanvulling van een overeenkomst 

naar Belgisch recht" in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, 
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1990, 1176; P. WERY, Droit des obligations, vol. I, Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 209. Frankrijk: Cass. 
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vertrouwen en voortbouwen op een situatie die echter slechts schijntoestand blijkt te zijn, 

bescherming in die zin dat hij ook effectief titularis wordt van het recht dat hij meende te 

verkrijgen.536 De partij die de schijn verwekte, is gehouden tot de verbintenissen die uit de 

schijntoestand voortkomen.537 De vertrouwensleer is een manier van totstandkoming van 

                                                 
en C. H. SIEBURGH, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht; 6. Verbintenissenrecht. 
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F. VERMANDER, "De interpretatie en aanvulling van een overeenkomst naar Belgisch recht" in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), 

Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 23; S. VERVERKEN, 
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537 Cass. 20 januari 2000, Arr.Cass. 2000, 163; Bull. 2000, 160; RW 2001-02 (verkort), 501, noot; err. RW 2001-02, 792; TBBR 

2001, 407; TBH 2000, 483, noot P. A. FORIERS ("Overwegende dat een persoon ten aanzien van een derde kan verbonden zijn 

voor daden gesteld door iemand die, wat die daden betreft, de schijn wekt de lasthebber te zijn van die persoon, in zoverre die 

schijn aan de laatstgenoemde kan worden toegerekend."); Cass. 25 juni 2004, Arr.Cass. 2004, 1230; Pas. 2004, 1162; RW 

2006-07, 959, noot; TBBR 2004, 457 ("Overwegende dat een persoon op grond van een schijnmandaat kan gebonden zijn 

wanneer de schijn hem kan worden toegerekend, d.w.z. als hij uit vrije wil, door zijn gedrag, dat zelfs niet onrechtmatig hoeft 

te zijn, ertoe heeft bijgedragen die schijn te wekken of te laten voortbestaan."); Cass. 2 september 2010, JLMB 2011, 1804; 

Pas. 2010, 2181; Res Jur.Imm. 2011, 158; TBBR 2011, 300, noot F. GEORGE; TBH 2010 (samenvatting O. VANDEN BERGHE), 

895; T. Not. 2011, 668 ("Een persoon kan op grond van een schijnlastgeving gebonden zijn, indien de schijn hem kan worden 

toegerekend, dat wil zeggen als hij uit vrije wil, door zijn gedrag, dat zelfs niet onrechtmatig hoeft te zijn, ertoe heeft 

bijgedragen die schijn te wekken of te laten voortbestaan."); L. CORNELIS, "Rechtsverwerking: een toepassing van de goede 

trouw?", TPR 1990, 757; R. KRUITHOF, "La théorie de l'apparence dans une nouvelle phase" (noot onder Cass. 20 juni 1988), 

RCJB 1991, 75; J. F. ROMAIN, "Étude de la théorie de l'apparence en droit belge et français" in E. VAN DEN HAUTE (ed.), Le 

droit des obligations dans les jurisprudences française et belge, Brussel, Bruylant, 2013, 205; 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, 20; C. VANACKERE, K. 

SWERTS en N. PEETERS, "De vertrouwensleer" in Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.3-8 

Frankrijk: M. BOUDOT, "Apparence" in Répertoire de droit civil, Parijs, Editions Dalloz, 2013, n° 17; Nederland: A. S. 

HARTKAMP en C. H. SIEBURGH, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht; 6. 

Verbintenissenrecht. 3: Algemeen overeenkomstenrecht, Deventer, Kluwer, 2014, n° 127. 



 

 

153 

 

verbintenissen.538 Deze vertoont ook een invloed op de interpretatie ervan.539 Zoals de 

wilsautonomie de verklaring vormt van de basisinterpretatieregel die een voorrang voorschrijft 

voor de werkelijke subjectieve partijwil, zo vormt de vertrouwensleer de verklaring van de 

interpretatie volgens de geobjectiveerde werkelijke partijbedoeling.540 Als een verbintenis tot 
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bevoegdheid van de lasthebber."); A. BOUCQUEY, "La théorie de l'apparence" in Obligations. Traité théorique et pratique, 

Brussel, Kluwer, 2004, II.5.3-2; C. CAUFFMAN, "De vertrouwensleer" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 
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stand komt op basis van het gerechtvaardigd vertrouwen van een partij, dan moet dit 

gerechtvaardigd vertrouwen ook een rol spelen bij de uitlegging ervan.541 De partijen sluiten in 

goed vertrouwen met elkaar een contract en gaan ervanuit dat de wederpartij zich naar 

redelijkheid en billijkheid gedraagt.542 Hieruit volgt een voortdurende verplichting voor partijen 

om met elkaars gerechtvaardigde belangen rekening te houden, niet alleen in de precontractuele 

rechtsverhouding, maar ook na de totstandkoming van de rechtshandeling en dus ook wanneer 

deze moet worden uitgelegd.543 In het kader van interpretatie, komt de regel erop neer dat 

partijen over en weer rekening moeten houden met het gerechtvaardigd vertrouwen dat ze bij 

elkaar hebben doen ontstaan met betrekking tot de manier waarop datgene wat is 

overeengekomen moet worden begrepen.544  

V. M. was vanaf 1 oktober 1988 door NV V.T.E.C.C. als bediende voor onbepaalde tijd 

tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst. Met een brief van 22 april 2002, door V. M. 

ondertekend "voor ontvangst en akkoord ondertekend", stelde NV V.T.E.C.C. eenzijdig een 

einde aan de arbeidsovereenkomst, zonder opzegging of dringende reden. De brief stelde: 

"Hierbij bevestigen wij u dat wij heden, op 25 april 2002, een einde maken aan uw 

arbeidsovereenkomst, tegen betaling van een aanvullende opzeggingsvergoeding die gelijk is 

aan het loon dat overeenstemt met een opzeggingstermijn van 24 maanden." De werkgever 

betaalde slechts een opzeggingsvergoeding uit gelijk aan het loon dat overeenstemde met een 

opzeggingstermijn van 17 maanden. De werknemer eiste het in de brief vermelde bedrag. De 

rechter kwalificeerde de brief als een vaststellingsovereenkomst. NV V.T.E.C.C. wierp op dat 

er een discrepantie bestond tussen haar uitgedrukte wil en haar werkelijke wil. De rechter 

oordeelde als volgt over de totstandkoming van de overeenkomst: "De vertrouwensleer belet 

                                                 
"Overnamecontracten" in B. WESSELS en T. H. M. VAN WECHEM (eds.), Contracteren in de internationale praktijk, Deventer, 

Kluwer, 2011, 420. 
541 Nederland: P. S. BAKKER, Redelijkheid en billijkheid als gedragsnorm, Deventer, Kluwer, 2012, 48; C. E. DRION en E. 
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in de internationale praktijk, Deventer, Kluwer, 2011, 420 
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echter dat zij op deze grond de nietigheid van de overeenkomst zou verkrijgen: [V. M.] mocht 

er redelijkerwijze op vertrouwen dat het wel degelijk de wil van [NV V.T.E.C.C.] was om een 

opzeggingstermijn van 24 maanden toe te kennen en dat haar uitgedrukte wil ook haar 

werkelijke wil was." De rechter voegde eraan toe: "De vertrouwensleer […] belet dat de rechter 

de inhoud van de rechtsverhouding gaat uitleggen op grond van wat de partijen (of één van 

hen) werkelijk zou hebben gewild, maar niet heeft uitgedrukt." De opzeggingsvergoeding zou 

volgens de brief rekening houden met een opzeggingstermijn van 24 maanden. Dit was de 

duidelijk uitgedrukte bedoeling van NV V.T.E.C.C., en, na zijn akkoord, ook van V. M.545 

 GECORRIGEERDE WILSLEER (BELGIË/FRANKRIJK) VERSUS WILSVERTROUWENSLEER 

(NEDERLAND) – De concrete werking van de vertrouwensleer is niet dezelfde in 

België/Frankrijk en in Nederland. In België en Frankrijk vormt de leer slechts een correctie op 

de wilsleer, die de basisleer blijft voor de totstandkoming van rechtshandelingen.546 In 

Nederland krijgt de vertrouwensleer daarentegen een grotere rol toebedeeld. De wilsleer (artikel 

3:33 nieuw Nederlands BW)547 en de vertrouwensleer (artikel 3:35 nieuw Nederlands BW)548 

zijn evenwaardige componenten bij de sluiting van rechtshandelingen.549 De totstandkoming 

van een rechtshandeling is op een dubbele grondslag gebaseerd, namelijk de geopenbaarde wil 

van artikel 3:33 nieuw Nederlands BW en het opgewekte vertrouwen van artikel 3:35 nieuw 

Nederlands BW.550 Afhankelijk van het concreet geval, bepaalt nu eens het ene, dan weer het 

                                                 
545 Arbh. Gent 12 januari 2007, RW 2008-09, 373  
546 Rb. Hasselt 20 januari 2003, RW 2006-07, 1367 ("In geval van een door beide partijen gedeelde subjectieve betekenis van 

een bepaalde term, primeert deze op de objectieve betekenis. Er is te dezen dan ook geen noodzaak om de leer van de werkelijke 

wil te corrigeren met de vertrouwensleer en na te gaan hoe een redelijke contractant, geplaatst in dezelfde omstandigheden, 

de brief van 30 juli 2001 behoorde te begrijpen.."); A. BOUCQUEY, "La théorie de l'apparence" in Obligations. Traité théorique 

et pratique, Brussel, Kluwer, 2004, II.5.1-1; A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 

2010, 14; P. MOSKWA, "Interpretation of Commercial Contracts in the Future European Civil Code - Objective or Subjective 

Method?", Elsa Spel 2004, 57; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, 50; 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, 20; M. 

E. STORME, De invloed van de goede trouw op de contractuele schuldvorderingen, Brussel, Story-Scientia, 1990, 107; R. 

TIMMERMANS, "Totstandkoming van overeenkomsten" in Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, 2007, XV.F-

69; F. VERMANDER, "De interpretatie en aanvulling van een overeenkomst naar Belgisch recht" in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), 

Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 23; I. 

VEROUGSTRAETE, "Wil en vertrouwen bij het totstandkomen van overeenkomsten", TPR 1990, 1178; P. WERY, Droit des 

obligations, vol. I, Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 394 . Frankrijk: J. CARBONNIER, Droit Civil Tome 1 

in Thémis droit privé, Parijs, Presses Universitaires de France, 1992, 163; P. MOSKWA, "Interpretation of Commercial Contracts 

in the Future European Civil Code - Objective or Subjective Method?", Elsa Spel 2004, 56.  
547 Nederland: "Een rechtshandeling vereist een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft 

geopenbaard." 
548 Nederland: "Tegen hem die eens anders verklaring of gedraging, overeenkomstig de zin die hij daaraan onder de gegeven 

omstandigheden redelijkerwijze mocht toekennen, heeft opgevat als een door die ander tot hem gerichte verklaring van een 

bepaalde strekking, kan geen beroep worden gedaan op het ontbreken van een met deze verklaring overeenstemmende wil." 
549 Nederland: Rb. Amsterdam 25 juli 2012, NJ 2012, 521 ("De totstandkoming van een overeenkomst vereist 

wilsovereenstemming tussen partijen. Anders dan eisers betogen is het niet ondertekenen van de bruikleenovereenkomst op 

zichzelf geen grond voor de conclusie dat de vereiste wilsovereenstemming tussen partijen niet is bereikt, nu dit ook op andere 

wijze kan geschieden. Dit dient te worden uitgemaakt aan de hand van de zogenoemde wilsvertrouwensleer."); J. HIJMA, "Wil 

en verklaring bij: Burgerlijk Wetboek Boek 3, Artikel 33 [Totstandkoming]" in J. H. NIEUWENHUIS, C. J. J. M. STOLKER en W. 

L. VALK (eds.), Burgerlijk wetboek: tekst en commentaar, Deventer, Kluwer, 2014, n° 3b; F. M. VAN CASSEL - VAN ZEELAND, 

" Wilsvertrouwensleer" in Groene Serie Vermogensrecht, losbl., n° 1.6.7, www.navigator.kluwer.nl; F. M. VAN CASSEL - VAN 

ZEELAND, " Samenhang met 3:35" in Groene Serie Vermogensrecht, losbl., n° 2.1, www.navigator.kluwer.nl 
550 Nederland: F. M. VAN CASSEL - VAN ZEELAND, " Samenhang met 3:35" in Groene Serie Vermogensrecht, losbl., n° 2.1, 

www.navigator.kluwer.nl. 
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andere het onstaan van rechtsgevolgen.551 Men spreekt in Nederland dan ook van de 

"wilsvertrouwensleer".552 Deze gradatie heeft een invloed op de interpretatie van 

rechtshandelingen: in België/Frankrijk is de werkelijke subjectieve gemeenschappelijke wil 

doorslaggevend en is de interpretatie volgens de geobjectiveerde werkelijke partijbedoeling 

subsidiair, terwijl in Nederland de interpretatie volgens de geobjectiveerde werkelijke 

partijbedoeling de basisregel uitmaakt. 

Bij schriftelijke overeenkomst van 10 februari 2001 werd aan een makelaar de exclusieve 

verkoopopdracht gegeven voor een woonhuis met stallingen. De overeenkomst bepaalde onder 

meer dat het contract werd gesloten voor een periode van zes maanden, telkens stilzwijgend 

verlengd met eenzelfde periode, behalve bij opzegging uitsluitend per aangetekende brief aan 

de makelaar betekend één maand voor het verstrijken van de periode (art. 5). Indien de 

opdrachtgever tijdens de betrokken periode vroegtijdig een einde maakte aan de 

verkoopopdracht, zou hij een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de helft van het 

overeengekomen commissieloon, voor zover binnen het jaar het onroerend goed niet weer te 

koop werd aangeboden, zo niet was het volledige commissieloon verschuldigd (art. 4). Op 30 

juli 2001 stuurden de verkopers volgende aangetekende brief: "Hierbij zeggen wij de 

verkoopopdracht van 10 februari 2001 aan u op. Helaas heeft deze niet geleid tot verkoop van 

ons onroerend goed, de markt voor deze woning zal niet zo groot zijn, wij blijven er dus maar 

wonen." De makelaar claimde een vergoeding gelijk aan de helft van het overeengekomen 

commissieloon, aangezien hij deze brief beschouwde als een vroegtijdige beëindiging van het 

contract (art 4). De verkopers beschouwden deze brief echter als een opzegging van de 

overeenkomst (art 5), die te laat was voor de eerstvolgende vervaldatum van 10 augustus 2001. 

De opzegging kon dan ook slechts uitwerking krijgen op de navolgende vervaldatum van 10 

februari 2002. De rechter oordeelde dat, om de juiste draagwijdte van de brief na te gaan, deze 

moest geïnterpreteerd worden. Hierbij was de vraag "niet alleen wat de werkelijke wil was van 

de auteur van de brief, maar ook hoe de bestemmeling van de brief deze werkelijke wil heeft 

begrepen of, indien hierover geen zekerheid bestaat, redelijkerwijze behoorde te begrijpen.." 

De rechter oordeelde dat het de wil van de opdrachtgever was geweest om de tussen partijen 

gesloten overeenkomst onmiddellijk te verbreken en dat de makelaar als bestemmeling van 

deze brief deze werkelijke wil als zodanig ook begrepen had. De opdrachtgevers hadden hier 

een subjectieve betekenis gegeven aan de term "opzeggen", die niet overeenkwam met de 

technischjuridische betekenis in de zin van art. 5 van de overeenkomst. Deze betekenis was 

ook aldus door de makelaar begrepen. De rechter meende dat er op die manier een 

wilsovereenstemming bestond over de betekenis van de term: "In geval van een door beide 

                                                 
551 Nederland: Leeuwarden 11 december 2012, ECLI:NL:GHLEE:2012:BY6304, www.rechtspraak.nl ("Aldus bestaat tussen 

partijen geen wilsovereenstemming en kan een overeenkomst tussen partijen niet worden gegrondvest op artikel 3:33 BW. Als 

één der partijen de overeenkomst niet wilde, maar de andere het tegendeel mocht aannemen, dan komt op grond van artikel 

3:35 BW de rechtshandeling toch tot stand ondanks het ontbreken van een met de verklaring overeenstemmende wil."); F. M. 

VAN CASSEL - VAN ZEELAND, " Samenhang met 3:35" in Groene Serie Vermogensrecht, losbl., n° 2.1, www.navigator.kluwer.nl 
552 Nederland: HR 11 mei 2012, NJ 2012, 318 ("Naar Nederlands recht dient de vraag naar de toepasselijkheid van Van Vliets 

algemene voorwaarden te worden beantwoord aan de hand van de wilsvertrouwensleer (art. 3:33 en 3:35 BW) en de regels 

betreffende de totstandkoming van overeenkomsten (afdeling 6.5.2 BW)."); Rb. Amsterdam 25 juli 2012, NJ 2012, 521 ("De 

totstandkoming van een overeenkomst vereist wilsovereenstemming tussen partijen. Anders dan eisers betogen is het niet 

ondertekenen van de bruikleenovereenkomst op zichzelf geen grond voor de conclusie dat de vereiste wilsovereenstemming 

tussen partijen niet is bereikt, nu dit ook op andere wijze kan geschieden. Dit dient te worden uitgemaakt aan de hand van de 

zogenoemde wilsvertrouwensleer."); J. HIJMA, "Wil en verklaring bij: Burgerlijk Wetboek Boek 3, Artikel 33 

[Totstandkoming]" in J. H. NIEUWENHUIS, C. J. J. M. STOLKER en W. L. VALK (eds.), Burgerlijk wetboek: tekst en commentaar, 

Deventer, Kluwer, 2014, n° 3b; F. M. VAN CASSEL - VAN ZEELAND, "Wilsvertrouwensleer" in Groene Serie Vermogensrecht, 

losbl., n° 1.6.7, www.navigator.kluwer.nl; F. M. VAN CASSEL - VAN ZEELAND, " Samenhang met 3:35" in Groene Serie 

Vermogensrecht, losbl., n° 2.1, www.navigator.kluwer.nl. 
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partijen gedeelde subjectieve betekenis van een bepaalde term, primeert deze op de objectieve 

betekenis. Er is te dezen dan ook geen noodzaak om de leer van de werkelijke wil te corrigeren 

met de vertrouwensleer en na te gaan hoe een redelijke contractant, geplaatst in dezelfde 

omstandigheden, de brief van 30 juli 2001 behoorde te begrijpen."553  

 BELANG VAN GERECHTVAARDIGD VERTROUWEN KLEINER BIJ INTERPRETATIE VAN 

TESTAMENTEN OMDAT DEZE GEEN RECHTMATIGE SCHIJN CREËREN – Het belang van het 

gerechtvaardigd vertrouwen is minder groot bij de uitlegging van testamenten.554 Dit zijn 

immers eenzijdige en steeds herroepbare rechtshandelingen waarvan de werking volledig los 

staat van de verklaring van de wil aan een betrokken persoon.555 In tegenstelling tot contracten 

en de meeste eenzijdige rechtshandelingen, creëren testamenten, door hun eenzijdig en 

onherroepelijk karakter, geen rechtmatige schijn naar derden toe.556 De begunstigde van een 

testament kan moeilijk argumenteren dat de rechtmatig geschapen schijn moet gevolgd worden, 

omdat de testator op elk moment eenzijdig zijn wil kan wijzigen.557 

C. Algemene invulling van de interpretatie volgens de geobjectiveerde werkelijke 

partijbedoeling: interpretatie te goeder trouw 

1. Concept interpretatie te goeder trouw 

 INTERPRETATIE TE GOEDER TROUW IS ALGEMENE REGEL DIE INTERPRETATIE VOLGENS DE 

GEOBJECTIVEERDE WERKELIJKE PARTIJBEDOELING VOORSCHRIJFT – De interpretatie 

volgens de geobjectiveerde werkelijke partijbedoeling, die gebaseerd is op de goede trouw (nrs. 

178 en volgende) vindt zijn neerslag in de algemene "interpretatie te goeder trouw" of 

"interpretatie naar redelijkheid en billijheid".558 Interpretatie te goeder trouw betekent dat "de 

                                                 
553 Rb. Hasselt 20 januari 2003, RW 2006-07, 1367. 
554 M. COENE, "Art. 895 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 22; M. PUELINCKX-COENE, "Beroep op extrinsieke middelen ter 

interpretatie van testamenten" (noot onder Cass. 23 september 1983), RW 1984-85, 939; M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX 

en N. GEELHAND, "Testamenten", TPR 1999, 975. Nederland: M. J. A. VAN MOURIK, "Uitleg van uiterste wilsbeschikkingen", 

WPNR 2007, 416 
554 M. COENE, "Art. 895 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 22; M. PUELINCKX-COENE, "Beroep op extrinsieke middelen ter 

interpretatie van testamenten" (noot onder Cass. 23 september 1983), RW 1984-85, 939; M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX 

en N. GEELHAND, "Testamenten", TPR 1999, 975. Nederland: M. J. A. VAN MOURIK, "Uitleg van uiterste wilsbeschikkingen", 

WPNR 2007, 416 
555 J. BOULANGER, "Volonté réelle et volonté déclarée" in Liber Amicorum Baron Louis Fredericq, I, Gent, Story-Scientia, 

1966, 204; M. COENE, "Art. 895 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht 

van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 22; J. F. GLASTRA VAN LOON, "Uitleg van testamenten", WNPR 1959, 

481; M. PUELINCKX-COENE, "Beroep op extrinsieke middelen ter interpretatie van testamenten" (noot onder Cass. 23 september 

1983), RW 1984-85, 939. Nederland: M. J. A. VAN MOURIK, "Uitleg van uiterste wilsbeschikkingen", WPNR 2007, 416 
556 M. COENE, "Art. 895 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 22; M. PUELINCKX-COENE, "Beroep op extrinsieke middelen ter 

interpretatie van testamenten" (noot onder Cass. 23 september 1983), RW 1984-85, 939; M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX 

en N. GEELHAND, "Testamenten", TPR 1999, 975. 
557 M. PUELINCKX-COENE, "Beroep op extrinsieke middelen ter interpretatie van testamenten" (noot onder Cass. 23 september 

1983), RW 1984-85, 939 
558 Zie ook W. DE BONDT, "Uitlegging van overeenkomsten naar de geest: mogelijkheden, grenzen en alternatieven", RW 1996-

97, 1013; R. DEKKERS, A. L. VERBEKE, N. CARETTE en K. VANHOVE, Handboek burgerlijk recht. 3: Verbintenissen, bewijsleer, 

gebruikelijke contracten, Antwerpen, Intersentia, 2007, 64; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, 

Acco, 2006, 98; F. VERMANDER, "De interpretatie en aanvulling van een overeenkomst naar Belgisch recht" in J. SMITS en S. 
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rechter zich bij het nagaan van de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen laat leiden 

door de betekenis die de partijen in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze aan de 

bepalingen van de overeenkomst mochten toekennen."559 De rechter die te goeder trouw uitlegt 

moet op zoek naar de betekenis die de concrete partijen, verondersteld dat ze redelijk zijn, zelf 

aan de rechtshandeling zouden geven. Hij moet zich verplaatsen in de partijen en nagaan welke 

betekenis de in de rechtshandeling gebruikte bewoordingen redelijkerwijs voor hen hadden toen 

ze de rechtshandeling opstelden.560 Deze manier van interpretatie komt voor in Nederland, waar 

het de basisinterpretatieregel uitmaakt. Ook in België en Frankrijk is er een – zij het subsidiaire 

– plaats voor interpretatie te goeder trouw.  

De vereffenaar van de NV J vorderde een bedrag van de kredietverzekeringsmaatschappij op 

wegens goederen die in 1991 door NV J werden geleverd aan de BV O, maar nog niet betaald 

waren. BV O was ondertussen failliet verklaard. De kredietverzekeraar weigerde betaling en 

beriep zich hiervoor op twee bepalingen uit de verzekeringsovereenkomst. Artikel 4 bepaalde: 

"Bij technische betwisting door de koper, moet moet de verzekerde, nadat hij de maatschappij 

op de hoogte gesteld heeft, zijn rechten langs gerechtelijke weg doen gelden binnen de 30 

dagen na de oorspronkelijke vervaldag en zijn leveringen ondertekenen. In dat geval zal alleen 

de door de rechtbank erkende vordering aanleiding geven tot schadevergoeding." Artikel 15 

bepaalde dat bij faillissement van de niet-betalende schuldenaar "de betaling van de 

schadevergoeding geschiedt binnen de 30 dagen nadat de schuldvordering in de boedel van de 

schuldenaar werd erkend (en na uitputting van eventuele waarborgen)." De verzekeraar stelde 

enerzijds dat de voorwaarde van artikel 4 niet vervuld was, omdat er wel een technische 

betwisting was, maar dat de rechtbank hierover nooit uitspraak had gedaan. Anderzijds wierp 

hij op dat artikel 15 niet vervuld was, omdat de vordering nooit in de boedel van het 

faillissement van BV O was opgenomen. Het scheidsrechterlijk college interpreteerde beide 

bepalingen. De toepassing van artikel 4 mocht er niet toe strekken het recht op dekking te 

ontzeggen. Er was inderdaad geen rechterlijke uitspraak over de betwisting, maar NV J had al 

het mogelijke gedaan om zo'n uitspraak te bekomen. Ze was er niet in geslaagd door het 

                                                 
STIJNS (eds.), Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 33. 

Frankrijk: M. H. MALEVILLE, Pratique De l'interprétation Des Contrats: Etude Jurisprudentielle, Rouen, Publications de 

l'Université de Rouen, 1991, 257-258. 
559 J. DE CONINCK, "Contractenrecht principes (begrip contract, classificatie van contracten, grondbeginselen van het 

contractenrecht" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 

Mechelen, Kluwer, losbl., 17. Zie ook A. VAN OEVELEN, "Algemene rechtsbeginselen in het verbintenissen- en contractenrecht" 

in M. VAN HOECKE (ed.), Algemene rechtsbeginselen, Antwerpen, Kluwer, 1991, 123 ("De goede trouw speelt dus steeds een 

rol in het stadium van de uitlegging van de overeenkomst, daar aan de bepalingen van een overeenkomst die uitlegging moet 

worden gegeven die de partijen in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mochten toekennen en die zij redelijkerwijze 

van elkaar mochten verwachten."); B. VEECKMANS, "Interpretatie en aanverwante rechtsbegrippen in geschillen tussen 

contractanten", Limb. Rechtsl. 2000, 345 ("De zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijze aan 

deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten."). Zie 

ook R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 72. Frankrijk: K. ZWEIGERT en 

H. KÖTZ, Introduction to comparative law, Oxford, Clarendon, 1998, 402 ("The interpretation which in all the circumstances, 

objective and subjective, must be regarded as the one the parties would reasonably have intended."). Nederland: HR 13 maart 

1981, NJ 1981, 635 ("De vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van partijen is geregeld en of dit contract een 

leemte laat die moet worden aangevuld, kan niet worden beantwoord op grond van alleen maar een taalkundige uitleg van de 

bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die partijen in de gegeven 

omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien 

redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen 

behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht."); G. T. DE JONG, C. J. H. BRUNNER, H. B. KRANS 

en M. H. WISSINK, Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2011, 21 
560 Nederland: G. T. DE JONG, C. J. H. BRUNNER, H. B. KRANS en M. H. WISSINK, Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, 

Kluwer, 2011, 21. 
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faillissement van haar debiteur. Over artikel 15 oordeelden de scheidsrechters dat de curator 

kennis had genomen van de vorderingen, maar deze niet op de lijst van de voorlopig erkende 

schuldvorderingen had geplaatst. Ook hier kon de verzekerde niets aan doen. Een interpretatie 

te goeder trouw en overeenkomstig de geest van de overeenkomst leidde ertoe dat de 

verzekerde niet van het recht op dekking mocht worden uitgesloten. Het scheidsrechterlijk 

college noemde dit de "vermoedelijke wil van de partijen".561 

 TERMINOLOGIE: INTERPRETATIE TE GOEDER TROUW IS SUBCATEGORIE VAN REDELIJKE 

INTERPRETATIE EN GEEN SYNONIEM – In de praktijk gebruikt men de termen "redelijke 

interpretatie",562 "interpretatie naar redelijkheid en billijheid"563 en "interpretatie te goeder 

trouw"564 naast elkaar. Hoewel men vaak geen onderscheid maakt tussen deze termen, gaat het 

                                                 
561 Scheidsr. Uitspr. 18 april 1997, TWVR 1997, 184, noot S. DEBUSSCHERE. 
562 Brussel 17 mei 2000, RGAR 2002, n° 13.504 ("Que les conventions doivent s'interpréter raisonnablement et être exécutées 

de bonne foi."); Rb. Luik 1 april 2011, JLMB 2011, 920 (De samenvatting van deze zaak stelt: "Het beding dat het een 

verhuurder mogelijk maakt om het stellen van een waarborg in geld te eisen, waarbij verduidelijkt wordt dat, terwijl zij 

ongebruikt zal zijn, geen intrest zal opleveren ten gunste van de huurder, moet redelijk worden uitgelegd, in die zin dat, 

ingevolge de opname in het vermogen van de verhuurder van de waarborg die wordt gesteld door de uitgifte van een cheque 

door de huurder, intrest verschuldigd is."); W. DE BONDT, "Uitlegging van overeenkomsten naar de geest: mogelijkheden, 

grenzen en alternatieven", RW 1996-97, 1013; J. WAELKENS, "Belgian Perspective on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) 

v. Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 2013, 1346. Frankrijk: M. H. MALEVILLE, Pratique De l'interprétation Des Contrats: 

Etude Jurisprudentielle, Rouen, Publications de l'Université de Rouen, 1991, 258. Nederland: HR 20 mei 1949, NJ 1950, 72 

("Dat een redelijke uitleg van deze en soortgelijke zinswendingen in polissen in deze tak van verzekering voorkomende 

meebrengt, dat zij worden verstaan in de betekenis welke daaraan in voormelde wereld wordt gehecht."); R. P. J. L. TJITTES, 

Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 31; J. M. VAN DUNNÉ, "Aanpassing van de overeenkomst 

bij onvoorziene omstandigheden: een kwestie van uitleg?", Contracteren 2011, 114; H. M. VEENSTRA, "Veranderingen in 

contractsuitleg in het Engelse recht", NTBR 2009, (8) n° 5.2; M. H. WISSINK, "Interpretation" in D. BUSCH, E. H. HONDIUS, H. 

J. VAN KOOTEN, H. N. SCHELHAAS en W. M. SCHRAMA (eds.), The Principles of European Contract Law and Dutch Law – A 

Commentary, De Haag, Kluwer, 2002, 246. Engeland: N. ANDREWS, Contract Law, Cambridge, Cambridge University Press, 

2015, 82. CISG: J. LOOKOFSKY, Understanding the CISG: a compact guide to the 1980 United Nations Convention on contracts 

for the international sale of goods, Alphen aan den Rijn, Kluwer law international, 2008, 43. Rechtsvergelijkend: F. 

VIGLIONE,"'Good Faith and Reasonableness in Contract Interpretation: a Comparative Perspective", ERPL 2009, 836. 
563 W. DE BONDT, "Uitlegging van overeenkomsten naar de geest: mogelijkheden, grenzen en alternatieven", RW 1996-97, 

1013; R. DEKKERS, A. L. VERBEKE, N. CARETTE en K. VANHOVE, Handboek burgerlijk recht. 3: Verbintenissen, bewijsleer, 

gebruikelijke contracten, Antwerpen, Intersentia, 2007, 64; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. 1: De bronnen van verbintenissen, 

Brugge, die Keure, 2005, 60; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 97-98. 

Nederland: P. S. BAKKER, Redelijkheid en billijkheid als gedragsnorm, Deventer, Kluwer, 2012, 62; C. JANSEN, 

"Contractsuitleg naar Nederlands en Engels recht" in Ius romanum - Ius commune - Ius hodiernum. Studies in honour of Eltjo 

J.H. Schrage on the occasion of his 65th birtday, Amsterdam, Scientia Verlag, 2010, 228. 
564 Cass. 5 juni 2014, www.cass.be, concl. A. VAN INGELGEM ("In zoverre het subonderdeel ervanuitgaat dat de rechter in een 

uitdrukkelijk ontbindend beding voorwaarden moet lezen die voortspruiten uit de interpretatie te goeder trouw van de 

overeenkomst, zonder daarbij rekening te houden met de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen, faalt het naar recht."); 

Luik 18 november 2008, DCCR 2009, 97, noot C. VERDURE ("L'interprétation de bonne foi des conventions implique que, de 

la sorte, la compagnie s'engage également à rapatrier les bagages de son assuré qui par hypothèse est blessé ou malade et 

doit être rapatrié."); Vred. St.-Jans-Molenbeek 7 juni 1988, T. Vred. 1989, 152 ("Interpretatie ter goeder trouw van een 

dergelijk beding"); Scheidsr. Uitspr. 18 april 1997, TWVR 1997, 184, noot S. DEBUSSCHERE ("Dat een interpretatie te goeder 

trouw ertoe moet leiden dat […]."); C. CAUFFMAN, "Over verbindende en niet-verbindende eenzijdige (wils-)verklaringen", 

DAOR 2010, 169; W. DE BONDT, "Uitlegging van overeenkomsten naar de geest: mogelijkheden, grenzen en alternatieven", 

RW 1996-97, 1013; S. DEBUSSCHERE, "De goede trouw bij de uitvoering van overeenkomsten: een niet te onderschatten 

instrument in handen van de rechtspracticus" (noot onder Scheidsr. Uitspr. 18 april 1997), TWVR 1997, 189; J. DE CONINCK, 

"Contractenrecht principes (begrip contract, classificatie van contracten, grondbeginselen van het contractenrecht" in 

Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 

losbl., 17; R. DEKKERS, A. L. VERBEKE, N. CARETTE en K. VANHOVE, Handboek burgerlijk recht. 3: Verbintenissen, bewijsleer, 

gebruikelijke contracten, Antwerpen, Intersentia, 2007, 64; W. RAUWS en K. SALOMEZ, "Wil en vertrouwen in het 

ontslagrecht", TPR 2007, 1998; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. 1: De bronnen van verbintenissen, Brugge, die Keure, 2005, 

59; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 97-98; A. VAN OEVELEN, "De interpretatie 

de goeder trouw van overeenkomsten en de toepassing ervan op de omzetting van een hypothecaire volmacht" (noot onder 

Cass. 23 maart 2006), RW 2006-07, 875; P. WERY, Droit des obligations, vol. I, Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 

2011, 399. Frankrijk: ICC Award n° 2291, Clunet 1976, 989, noot Y. DERAINS ("Les conventions doivent s'interpréter de 
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hier toch niet om drie synoniemen.565 Interpretatie te goeder trouw dekt dezelfde lading als 

interpretatie naar redelijkheid en billijkheid. Deze vormen beide een subcategorie van de 

redelijke interpretatie (nr. 161 en volgende). Hieruit volgt dat de begrippen "redelijke 

interpretatie" en "interpretatie te goeder trouw" niet als synoniemen mogen gebruikt worden.566 

Toch worden de termen in de praktijk vaak door elkaar gebruikt of wordt "interpretatie te goeder 

trouw" gedefinieerd aan de hand van een definitie die eigenlijk de redelijke interpretatie 

beschrijft.567 Hoewel dit strikt gezien niet verkeerd is, aangezien interpretatie te goeder trouw 

                                                 
bonne foi, chaque partie ayant l'obligation d'avoir à l'égard de l'autre un comportement qui ne puisse lui nuire et la 

renégociation raisonnable étant coutumière dans les contrats économiques internationaux."); B. JALUZOT, La bonne foi dans 

les contrats, Parijs, Dalloz, 2001, 98; P. LE TOURNEAU en M. POUMAREDE, "Bonne foi" in Répertoire de droit civil, Parijs, 

Dalloz, 2014, n° 53; F. VIGLIONE,"'Good Faith and Reasonableness in Contract Interpretation: a Comparative Perspective", 

ERPL 2009, 840. Nederland: P. ABAS, Beperkende werking van de goede trouw, Deventer, Kluwer, 1972, 99, 102; H. C. F. 

SCHOORDIJK, Het algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht naar het nieuw burgerlijk wetboek, Deventer, Kluwer, 1979, 

23; J. M. VAN DUNNÉ, "Aanpassing van de overeenkomst bij onvoorziene omstandigheden: een kwestie van uitleg?", 

Contracteren 2011, 114. Rechtsvergelijkend: J. H. HERBOTS, "Interpretation of Contracts" in J. SMITS (ed.), Elgar 

encyclopedia of comparative law, Cheltenham, Elgar, 2006, 345; F. VIGLIONE,"'Good Faith and Reasonableness in Contract 

Interpretation: a Comparative Perspective", ERPL 2009, 836, 842. 
565 Frankrijk: M. H. MALEVILLE, Pratique De l'interprétation Des Contrats: Etude Jurisprudentielle, Rouen, Publications de 

l'Université de Rouen, 1991, 257-261. Rechtsvergelijkend: F. VIGLIONE,"'Good Faith and Reasonableness in Contract 

Interpretation: a Comparative Perspective", ERPL 2009, 842-843. 
566 Frankrijk: M. H. MALEVILLE, Pratique De l'interprétation Des Contrats: Etude Jurisprudentielle, Rouen, Publications de 

l'Université de Rouen, 1991, 257-261. Rechtsvergelijkend: F. VIGLIONE,"'Good Faith and Reasonableness in Contract 

Interpretation: a Comparative Perspective", ERPL 2009, 842-843. 
567 Bijvoorbeeld W. DE BONDT, "Uitlegging van overeenkomsten naar de geest: mogelijkheden, grenzen en alternatieven", RW 

1996-97, 1013 ("Te goeder trouw, dit is naar redelijkheid en billijkheid interpreteren betekent dan, dat men zich bij het 

opsporen van de gezamenlijke bedoeling van partijen laat leiden door de zin die redelijkerwijze aan de wederzijdse afgelegde 

verklaringen, gelet op de omringende omstandigheden, mag worden toegekend."); R. DEKKERS, A. L. VERBEKE, N. CARETTE 

en K. VANHOVE, Handboek burgerlijk recht. 3: Verbintenissen, bewijsleer, gebruikelijke contracten, Antwerpen, Intersentia, 

2007, 64 ("De rechter zal interpreteren te goeder trouw, naar redelijkheid en billijkheid en zal zich bij het opsporen van de 

gemeenschappelijke bedoeling van de partijen laten leiden door wat redelijkerwijze, gelet op de concrete omstandigheden, de 

betekenis kan zijn van de wederzijds afgelegde verklaringen."); W. RAUWS en K. SALOMEZ, "Wil en vertrouwen in het 

ontslagrecht", TPR 2007, 1998 ("Volgens Van Gerven betekent interpreteren te goede trouw: 'dat men zich bij het opsporen 

van de gezamenlijke bedoeling van partijen laat leiden door de zin die redelijkerwijze, aan de wederzijds afgelegde 

verklaringen, gelet op de omringende omstandigheden, kan worden toegekend'."); J. F. ROMAIN, "Le principe de la convention-

loi (portée et limites): réflexions sur un nouveau paradigme contractuel" in Les Obligations contractuelles, Brussel, Editions 

du Jeune Barreau de Bruxelles, 2000, 73 ("[…] un critère général d'interprétation qui permet d'interpréter l'acte contractuel 

à la lumière de ce qu'aurait été la volonté d'un bon contractant, partie au contrat normalement prudente, diligente et de bonne 

foi (article 1134, alinéa 3: fonction interprétative de la bonne foi)."); S. STIJNS, Verbintenissenrecht. 1: De bronnen van 

verbintenissen, Brugge, die Keure, 2005, 59 ("Een eeuw lang heeft de opvatting gegolden dat de rechter hierbij "te goeder 

trouw interpreteerde", in die zin dat hij zich bij het opsporen van de gezamenlijke bedoeling van de partijen moet laten leiden 

door de geest van het contract en de zin die redelijkerwijze aan de wederzijds afgelegde verklaringen, gelet op de omringende 

omstandigheden, mag worden toegekend."); W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 

98 ("Te goeder trouw, dit is naar redelijkheid en billijkheid interpreteren betekent dan, dat men dat men zich bij het opsporen 

van de gezamenlijke bedoeling van partijen laat leiden door de zin die redelijkerwijze aan de wederzijdse afgelegde 

verklaringen, gelet op de omringende omstandigheden, mag worden toegekend."); A. VAN OEVELEN, "De interpretatie de 

goeder trouw van overeenkomsten en de toepassing ervan op de omzetting van een hypothecaire volmacht" (noot onder Cass. 

23 maart 2006), RW 2006-07, 875 ("Dit is wat de heersende leer verstaat onder de interpretatieve functie van de goede trouw 

en waarmee wordt bedoeld dat men zich bij het opsporen van de gemeenschappelijke bedoeling van de contracterende partijen 

eveneens moet laten leiden door de zin en de betekenis die men redelijkerwijze aan de wederzijds afgelegde verklaringen mag 

toekennen, mede gelet op de voormelde extrinsieke omstandigheden."); F. VERMANDER, "De interpretatie en aanvulling van een 

overeenkomst naar Belgisch recht" in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en 

Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 33 ("Te goeder trouw, dit is naar redelijkheid en billijkheid interpreteren 

betekent dat men zich bij het opsporen van de gezamenlijke bedoeling van partijen laat leiden door de zin die redelijkerwijze 

aan de wederzijdse afgelegde verklaringen, gelet op de omringende omstandigheden, mag worden toegekend."); J. WAELKENS, 

"Belgian Perspective on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 2013, 1346 

("Interpreting according to good faith, which is in line with reasonableness and fairness, means that the interpreter should, in 

his search for the common intention of the parties, be led by the sense one can reasonably attach to the mutually made 

declarations, paying attention to the surrounding circumstances"); P. WERY, Droit des obligations, vol. I, Théorie générale du 
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een subcategorie is van de redelijke interpretatie, valt het, om alle verwarring te vermijden, aan 

te raden, het onderscheid te respecteren.  

 SUBJECTIEVE EN OBJECTIEVE COMPONENT – Interpretatie te goeder trouw is uitlegging 

volgens de werkelijke partijwil, zij het dat men deze objectiveert, door de redelijkheid en 

billijkheid toe te voegen aan het interpretatieproces en te veronderstellen dat de partijen 

redelijke wezens zijn.568 Interpretatie te goeder trouw heeft aldus zowel een subjectieve als een 

objectieve component. De ultieme bedoeling van uitlegging te goeder trouw is het achterhalen 

van de werkelijke partijwil, wat de subjectieve component uitmaakt.569 De redelijkheid en de 

                                                 
contrat, Brussel, Larcier, 2011, 399 ("Le juge devrait interpréter la convention de bonne foi, c'est-à dire de manière raisonnable 

et équitable, en fonction de ce qu'un homme raisonnable aurait voulu.").  
568 Cass. 24 september 1992, Arr.Cass. 1991-92, 1131; Bull. 1992, 1052; Pas. 1992, I, 1052; RW 1992-93 (verkort), 789; 

Verkeersrecht 1993, 7 ("De verbindende kracht van een overeenkomst wordt door de rechter niet miskend wanneer hij met 

verwijzing naar de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen veeleer dan naar de letterlijke zin van de bewoordingen, aan 

de overeenkomst de gevolgen toekent die deze te goeder trouw ten uitvoer gebrachte overeenkomst volgens zijn uitlegging 

ervan, wettig tussen partijen heeft (art. 1134, 1135 en 1156 BW)"); Antwerpen 9 maart 1988, Limb.Rechtsl. 1988, 147 ("Dat 

het onredelijk is te onderstellen dat het woord "kinderen" zonder verdere precisering ook niet de andere descendenten omvat, 

daar de rechten van de echtgenoot vanzelfsprekend niet minder kunnen zijn in tegenwoordigheid van een kleinkind dan van 

een kind. Dat het anderdeels eveneens onredelijk is te onderstellen dat met de precisering "geboren uit het huwelijk" bedoeld 

is dat de rechten van de langstlevende echtgenoot op het gemeenschappelijk vermogen tot de helft herleid wordt indien er 

afstammelingen zijn die niet gemeenschappelijk zijn twerijl dit niet gebeurt als er een gemeenschappelijke posteriteit bestaat."); 

Bergen 19 april 2010, JLMB 2012, 500 ("Dans la logique de l'article 1156 CC […] Il apparaît ainsi, à la cour, que 

l'interprétation de cette clause, soutenue par M. M., est tout à fait déraisonnable, en l'espèce, car le compromis de vente 

reprend lui-même cette condition suspensive du non-exercice du droit de préférence par les coopérateurs de la SCRL S.."); 

Vred. Grâce-Hollogne 18 maart 2003, JLMB 2004, 1105 ("Mais l'aveu de madame F. montre que l'intention réelle des parties 

était que Carine et son compagnon aient la pleine disposition de la maison sous la réserve d'une cohabitation des deux 

ménages. […] Toute personne raisonnable placée dans les conditions d'instruction de madame Carine G., exerçant au besoin 

son devoir de s'informer, doit comprendre à la lecture de l'acte que la mère donatrice ainsi qu'éventuellement le père, 

conservent la jouissance totale de l'immeuble jusqu'au décès du dernier vivant."); Vred. Zelzate 19 februari 2009, RW 2011-

12, 796; T.Vred. 2012, 101 ("In casu dient dan ook nagegaan te worden of de huurovereenkomst kan worden beschouwd als 

een bijkomende overeenkomst, waarbij dient te worden uitgegaan van de gemeenschappelijke bedoeling van partijen. […] 

Bijgevolg mag redelijkerwijze worden aangenomen dat op grond van de feitelijke elementen de huurovereenkomst bijgevolg 

dient te worden gekwalificeerd als een overeenkomst die ondergeschikt is aan de hoofdovereenkomst, namelijk het 

arbeidscontract."); W. DE BONDT, "Uitlegging van overeenkomsten naar de geest: mogelijkheden, grenzen en alternatieven", 

RW 1996-97, 1013; R. DEKKERS, A. L. VERBEKE, N. CARETTE en K. VANHOVE, Handboek burgerlijk recht. 3: Verbintenissen, 

bewijsleer, gebruikelijke contracten, Antwerpen, Intersentia, 2007, 64; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, 

Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 98; J. WAELKENS, "Belgian Perspective on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) 

v. Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 2013, 1346. Contra WERY, die van mening is dat interpretatie te goeder trouw niet 

gericht is op het achterhalen van de werkelijke partijbedoeling. WERY haalt in zijn argumentatie echter de interpretatie te goeder 

trouw en de normatieve interpretatie door elkaar, vandaar de verwarring. Zie P. WERY, Droit des obligations, vol. I, Théorie 

générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 399. Frankrijk: H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. MAZEAUD en F. CHABAS, Leçons 

de droit civil, II, vol. 1, Obligations: théorie générale, Parijs, Montchrestien, 1998, 339; K. ZWEIGERT en H. KÖTZ, Introduction 

to comparative law, Oxford, Clarendon, 1998, 402. Nederland: P. S. BAKKER, Redelijkheid en billijkheid als gedragsnorm, 

Deventer, Kluwer, 2012, 47; A. DE BOECK en M. VAN HOECKE, "The Interpretation of Standard Clauses in European Contract 

Law" in H. COLLINS (ed.), Standard contract terms in Europe: a basis for and a challenge to European contract law, Alphen 

aan den Rĳn, Kluwer Law International, 2008, 228. Rechtsvergelijkend: G. ROBIN, "The principle of good faith in 

international contracts", IBLJ 2005, 723-724; F. VIGLIONE,"'Good Faith and Reasonableness in Contract Interpretation: a 

Comparative Perspective", ERPL 2009, 843. 
569 W. DE BONDT, "Uitlegging van overeenkomsten naar de geest: mogelijkheden, grenzen en alternatieven", RW 1996-97, 

1013; A. VAN BEVER, "Goede trouw en belangenafwegingen in het arbeidsrecht. Toepassing op de wijziging van 

arbeidsvoorwaarden", TSR 2010, 480; R. VANDEPUTTE, De overeenkomst: haar ontstaan, haar uitvoering en verdwijning, haar 

bewijs, Brussel, Larcier, 1977, 106; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, Brussel, Bruylant, 2010, 596. Frankrijk: 

Lyon 27 mei 1975, D. 1976, 637 ("Mais, attendu que l'article 1134 CC dispose que […]; qu'aux termes de l'article 1156 CC 

[…] les époux Poitoux, qui vendaient leur terrain à un prix élevé, ne pouvaient raisonnablement se réserver un droit 

discrétionnaire de faire modifier […]; que le commune intention des parties a, en réalité, été […]."); B. JALUZOT, La bonne foi 

dans les contrats, Parijs, Dalloz, 2001, 323; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. 

Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 29; G. 



 

 

162 

 

billijkheid zijn factoren bij de uitlegging, maar uitleg mag niet uitsluitend gebaseerd zijn op de 

goede trouw, omdat men dan aan de werkelijke partijbedoeling voorbijgaat.570 Deze subjectieve 

toets vindt een neerslag in het voorschrift rekening te houden met de concrete contractpartijen 

en met de concrete omstandigheden van de zaak.571 De werkelijke partijwil achterhalen is 

immers enkel mogelijk wanneer men kijkt naar concrete feiten.572 Door de partijen als redelijke 

personen te beschouwen, waardeert men de omstandigheden, en de wil van de partijen, op een 

objectieve manier, namelijk naar hetgeen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid met zich 

                                                 
VETTORI, "The interpretation according to human rights, fundamental freedoms and constitutional laws (art. 1:102 DCFR)" in 

H. W. MICKLITZ en F. CAFAGGI (eds.), European private law after the common frame of reference, Cheltenham, Edward Elgar, 

2010, 29. Nederland: D. J. BEENDERS en J. W. MEIJER, "Uitleg van commerciële contracten in de praktijk", Ars Aequi 2013, 

648; A. DE BOECK en M. VAN HOECKE, "The Interpretation of Standard Clauses in European Contract Law" in H. COLLINS 

(ed.), Standard contract terms in Europe: a basis for and a challenge to European contract law, Alphen aan den Rĳn, Kluwer 

Law International, 2008, 228; J. ERWTEMAN, "'De schrijfmachine mijmert gekkepraat' – draften na Pontmeyer", V&O 2007, 

65; G. T. DE JONG, C. J. H. BRUNNER, H. B. KRANS en M. H. WISSINK, Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2011, 

21; N. KORNET, Contract Interpretation and Gap Filling, Antwerpen, Intersentia, 2006, 30; T. H. TANJA-VAN DEN BROEK, 

"Uitleg van overeenkomsten in het familierecht", WPNR 2005, 862; R. P. J. L. TJITTES, "Uitleg van schriftelijke contracten", 

RMT 2005, 6; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 11; M. H. WISSINK, 

"Interpretation" in D. BUSCH, E. H. HONDIUS, H. J. VAN KOOTEN, H. N. SCHELHAAS en W. M. SCHRAMA (eds.), The Principles 

of European Contract Law and Dutch Law – A Commentary, De Haag, Kluwer, 2002, 245 Rechtsvergelijkend: G. ROBIN, 

"The principle of good faith in international contracts", IBLJ 2005, 723-724; F. VIGLIONE,"'Good Faith and Reasonableness in 

Contract Interpretation: a Comparative Perspective", ERPL 2009, 839-840. 
570 Nederland: HR 12 januari 2001, NJ 2001, 199 ("3.7. In een geval als het onderhavige, waarin partijen van mening 

verschillen over de betekenis van een in een schriftelijke overeenkomst opgenomen beding, zal de rechter aan de hand van 

hetgeen partijen over en weer hebben verklaard en uit elkaars verklaringen en gedragingen, overeenkomstig de zin die zij 

daaraan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mochten toekennen, hebben afgeleid, en van hetgeen zij te dien aanzien 

redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten, de betekenis van dat beding dienen vast te stellen. Uit dit een en ander volgt 

dat redelijkheid en billijkheid hierbij een rol spelen. 3.8. Het hof heeft niet ervan blijk gegeven de betekenis van het bestreden 

beding te hebben vastgesteld op de in 3.7 aangegeven wijze. […] Het hof heeft daarentegen zonder het in 3.7 bedoelde 

onderzoek in te stellen, zijn uitleg van dat beding uitsluitend gebaseerd op redelijkheid en billijkheid."); G. J. KNIJP, 

"Uitgangspunten bij de uitleg van rechtshandelingen" (noot onder HR 31 mei 2002 en HR 28 juni 2002), NbBW 2002, 124; T. 

H. TANJA-VAN DEN BROEK, "Een kwestie van uitleg", WPNR 2002, 430, 432. 
571 Nederland: P. S. BAKKER, "Uitleg van commerciële contracten (I)", WPNR 2011, 479; P. S. BAKKER, Redelijkheid en 

billijkheid als gedragsnorm, Deventer, Kluwer, 2012, 47; 56; M. STRUTZ en E. M. J. M. C. VERHAGEN, "Uitleg van huwelijkse 

voorwaarden; een verkenning", WPNR 2013, (6980) n° 2.1. Rechtsvergelijkend: F. VIGLIONE,"'Good Faith and 

Reasonableness in Contract Interpretation: a Comparative Perspective", ERPL 2009, 841 
572 Frankrijk: C. LARROUMET, Droit civil. 3: Les obligations, le contrat, Parijs, Economica, 2007, 123. 
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meebrengen, wat de objectieve component van de maatstaf uitmaakt.573 De partijwil wordt op 

die manier geobjectiveerd.574 

Bij een verkoop van een machine bepaalden de partijen dat het saldo van 25 procent van de 

verkoopprijs pas opeisbaar werd bij doorverkoop van de machine. Na zes jaar was de machine 

nog steeds niet doorverkocht. De rechter oordeelde dat de schuldenaar de uitvoering van zijn 

verbintenis niet onbepaald kon uitstellen. Hij beoordeelde de partijwil op een redelijke manier 

en noemde dit "une saine interprétation de la convention."575 

 SOMS GEFORMULEERD IN TWEE DELEN, WAARBIJ TWEEDE DEEL VERWIJST NAAR 

VERTROUWENSLEER – In sommige formuleringen van de interpretatie te goeder trouw zijn twee 

onderdelen te onderscheiden. Aan de algemene definitie die voorschrijft uit te leggen volgens 

de betekenis "die de partijen in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze aan de bepalingen 

van de overeenkomst mochten toekennen." (nr. 170), voegt men dan nog een tweede component 

toe, namelijk de uitleg "op basis van hetgeen de partijen redelijkerwijs van elkaar mochten 

verwachten."576 De formulering van de interpretatieregel te goeder trouw, zoals die bestaat uit 

                                                 
573 Frankrijk: Lyon 27 mei 1975, D. 1976, 637 ("Mais, attendu que l'article 1134 CC dispose que […]; qu'aux termes de 

l'article 1156 CC […] les époux Poitoux, qui vendaient leur terrain à un prix élevé, ne pouvaient raisonnablement se réserver 

un droit discrétionnaire de faire modifier […]; que le commune intention des parties a, en réalité, été […]."); K. ZWEIGERT en 

H. KÖTZ, Introduction to comparative law, Oxford, Clarendon, 1998, 402. Nederland: HR 20 februari 2004, NJ 2005, 493 

("Dat bij de uitleg van een schriftelijk contract telkens van beslissende betekenis zijn alle omstandigheden van het concrete 

geval, gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebrengen."); A. DE BOECK en M. VAN 

HOECKE, "The Interpretation of Standard Clauses in European Contract Law" in H. COLLINS (ed.), Standard contract terms in 

Europe: a basis for and a challenge to European contract law, Alphen aan den Rĳn, Kluwer Law International, 2008, 228; G. 

T. DE JONG, C. J. H. BRUNNER, H. B. KRANS en M. H. WISSINK, Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2011, 22; J. 

ERWTEMAN, "'De schrijfmachine mijmert gekkepraat' – draften na Pontmeyer", V&O 2007, 65; J. L. R. A. HUYDECOPER, 

Conclusie bij HR 13 november 2009, RvdW 2009, 1348; JAR 2009, 306; N. KORNET, "The Interpretation, Implication and 

Supplementation of Contracts in England and the Netherlands" in J. SMITS en S. STIJNS, Inhoud en werking van de overeenkomst 

naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 55; N. KORNET, Contract Interpretation and Gap Filling, 

Antwerpen, Intersentia, 2006, 34; M. STRUTZ en E. M. J. M. C. VERHAGEN, "Uitleg van huwelijkse voorwaarden; een 

verkenning", WPNR 2013, (6980) n° 2.1; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 

2009, 11. BAKKER beschrijft de objectieve component als "het komt niet aan op de feitelijke vraag hoe partijen de overeenkomst 

hebben opgevat, maar op de normatieve vraag hoe partijen in de gegeven omstandigheden het overeengekomene over en weer 

in redelijkheid behoorden op te vatten." Zie P. S. BAKKER, "Uitleg van commerciële contracten (I)", WPNR 2011, 479; P. S. 

BAKKER, Redelijkheid en billijkheid als gedragsnorm, Deventer, Kluwer, 2012, 55. Hierin gaat hij te ver, aangezien hij op die 

manier de normatieve interpretatie beschrijft (zie infra) en niet de redelijke interpretatie. Rechtsvergelijkend: G. ROBIN, "The 

principle of good faith in international contracts", IBLJ 2005, 723-724; F. VIGLIONE,"'Good Faith and Reasonableness in 

Contract Interpretation: a Comparative Perspective", ERPL 2009, 842-843. 
574 Nederland: J. M. VAN DUNNÉ, Verbintenissenrecht. 1: Contractenrecht, Deventer, Kluwer, 2004, 133. 
575 Rb. Charleroi 24 september 1958, JT 1959, 170. 
576 A. VAN OEVELEN, "Algemene rechtsbeginselen in het verbintenissen- en contractenrecht" in M. VAN HOECKE (ed.), 

Algemene rechtsbeginselen, Antwerpen, Kluwer, 1991, 123 ("De goede trouw speelt dus steeds een rol in het stadium van de 

uitlegging van de overeenkomst, daar aan de bepalingen van een overeenkomst die uitlegging moet worden gegeven die de 

partijen in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mochten toekennen en die zij redelijkerwijze van elkaar mochten 

verwachten."); B. VEECKMANS, "Interpretatie en aanverwante rechtsbegrippen in geschillen tussen contractanten", Limb. 

Rechtsl. 2000, 345 ("De zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijze aan deze bepalingen 

mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten."). Zie ook Nederland: R. 

P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 72. Frankrijk: K. ZWEIGERT en H. 

KÖTZ, Introduction to comparative law, Oxford, Clarendon, 1998, 402. Nederland: In Nederland beschrijven de bronnen 

(zowel rechtspraak als rechtsleer) de interpretatie te goeder trouw in twee delen, omdat ze telkens terugverwijzen naar de 

Haviltex-regel, die de twee componenten bevat. Zie HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635 ("De vraag hoe in een schriftelijk contract 

de verhouding van partijen is geregeld en of dit contract een leemte laat die moet worden aangevuld, kan niet worden 

beantwoord op grond van alleen maar een taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van 

die vraag komt het immers aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze 

bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan 
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twee delen, sluit nauw aan bij de vertrouwensleer, zoals die is neergelegd in artikel 3:35 nieuw 

Nederlands BW577 en in enkele oudere uitspraken van de Hoge Raad578 betreffende de 

totstandkoming van overeenkomsten.579 

 ONDERVERDELING IN TWEE DELEN IS OVERBODIG – In Nederland, waar de interpretatie te 

goeder trouw de basisinterpretatieregel is, beschrijft men deze manier van interpreteren steevast 

via de twee vermelde onderdelen. Sommige auteurs stellen dat het tweede deel van de regel 

subsidiair is aan het eerste deel.580 Dan verwijst het Haviltex-criterium primair naar een systeem 

van puur subjectieve uitleg, waarbij de werkelijke bedoeling van de partijen moet gezocht 

worden, en subsidiair naar een meer objectieve uitleg, aan de hand van het gerechtvaardigd 

vertrouwen dat de partijen mochten hebben in elkaars bedoelingen.581 Een dergelijke invulling, 

die doet denken aan het Belgisch-Frans systeem, klopt echter niet. In Nederland heeft men de 

basisregel die de werkelijke subjectieve partijbedoeling vooropstelt, gebannen en er de 

Haviltex-regel, een geobjectiveerde herformulering van het oude artikel 1379 Nederlands 

BW,582 voor in de plaats gesteld. Eigen aan deze nieuwe regel is dat deze geobjectiveerd is, 

zodat men in elk geval rekening moet houden met de redelijkheid van de partijen. Het criterium 

                                                 
mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan 

worden verwacht."). 
577 Nederland: Artikel 3:35 nieuw Nederlands BW: "Tegen hem die eens anders verklaring of gedraging, overeenkomstig de 

zin die hij daaraan onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mocht toekennen, heeft opgevat als een door die ander 

tot hem gerichte verklaring van een bepaalde strekking, kan geen beroep worden gedaan op het ontbreken van een met deze 

verklaring overeenstemmende wil." 
578 Nederland: HR 15 november 1957, NJ 1958, 67 ("Dat immers partijen, door in onderhandeling te treden over het sluiten 

van een overeenkomst, tot elkaar komen te staan in een bijzondere, door de goede trouw beheerste, rechtsverhouding, 

medebrengende, dat zij hun gedrag mede moeten laten bepalen door de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij; dat dit 

onder meer medebrengt, dat voor diegene die overweegt een overeenkomst aan te gaan, tegenover de wederpartij een 

gehoudenheid bestaat om binnen redelijke grenzen maatregelen te nemen om te voorkomen dat hij onder den invloed van 

onjuiste veronderstellingen zijn toestemming geeft, de omvang van welke gehoudenheid mede hierdoor wordt bepaald, dat men 

in den regel mag afgaan op de juistheid van door de wederpartij gedane mededelingen."); HR 17 december 1976, NJ 1977, 

241 ("Dat immers, indien pp. die een overeenkomst wensen te sluiten, daarin een voor misverstand vatbare uitdrukking bezigen, 

die zij elk in verschillende zin hebben opgevat, het antwoord op de vraag of al of niet een overeenkomst tot stand is gekomen, 

in beginsel afhangt van wat beide pp. over en weer hebben verklaard en uit elkaars verklaringen en gedragingen, 

overeenkomstig de zin die zij daaraan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mochten toekennen, hebben afgeleid."); 

HR 11 maart 1977, NJ 1977, 521 ("Dat het antwoord op de vraag of iemand jegens een ander bij het sluiten van een 

overeenkomst in eigen naam — dat wil zeggen als wederpartij van die ander — is opgetreden, afhangt van hetgeen hij en die 

ander daaromtrent jegens elkaar hebben verklaard en over en weer uit elkaars verklaringen en gedragingen hebben afgeleid 

en mochten afleiden."). 
579 Nederland: A. S. HARTKAMP en C. H. SIEBURGH, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 

burgerlijk recht; 6. Verbintenissenrecht. 3: Algemeen overeenkomstenrecht, Deventer, Kluwer, 2014, n° 364; P. S. BAKKER, 

Redelijkheid en billijkheid als gedragsnorm, Deventer, Kluwer, 2012, 45; B. M. M. WEIFFENBACH en R. C. BERG, 

"Overnamecontracten" in B. WESSELS en T. H. M. VAN WECHEM (eds.), Contracteren in de internationale praktijk, Deventer, 

Kluwer, 2011, 420 
580 Nederland: J. HIJMA, C. C. VAN DAM, W. A. M. VAN SCHENDEL en W. L. VALK, Rechtshandeling en overeenkomst, 

Deventer, Kluwer, 2013, 294; N. KORNET, Contract Interpretation and Gap Filling, Antwerpen, Intersentia, 2006, 33; R. P. J. 

L. TJITTES, "Uitleg van schriftelijke contracten", RMT 2005, 6; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, 

Ars Aequi Libri, 2009, 79; H. M. VEENSTRA, "Veranderingen in contractsuitleg in het Engelse recht", NTBR 2009, (8) n° 5.2. 
581 C. BOLLEN, R. J. Q. KLOMP en H. N. SCHELHAAS, Verbintenissenrecht geschetst, Nijmegen, Ars aequi libri, 2006, 55; J. 

HIJMA, C. C. VAN DAM, W. A. M. VAN SCHENDEL en W. L. VALK, Rechtshandeling en overeenkomst, Deventer, Kluwer, 2013, 

294; N. KORNET, Contract Interpretation and Gap Filling, Antwerpen, Intersentia, 2006, 33; J. SMITS, "Inhoud en werking van 

de overeenkomst in België en Nederland: een overzicht" in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Inhoud en werking van de overeenkomst 

naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 2-3; R. P. J. L. TJITTES, "Uitleg van schriftelijke contracten", 

RMT 2005, 6; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 79; H. M. VEENSTRA, 

"Veranderingen in contractsuitleg in het Engelse recht", NTBR 2009, (8) n° 5.2. 
582 Nederland: A. C. VAN SCHAIK, "Uitlegregels", WNPR 1998, 272. 
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van de subjectieve werkelijke partijbedoeling is vervangen door het criterium van de 

geobjectiveerde werkelijke partijwil. De eerste en de tweede component van de Haviltex-

maatstaf verwijzen allebei naar deze geobjectiveerde werkelijke partijwil en maken duidelijk 

samen één regel uit, die aan de subjectieve werkelijke partijwil voorbijgaat. Doorslaggevend 

bij de uitlegging is enerzijds de redelijkheid van een partij, of deze nu een neerslag vindt in de 

betekenis die een bepaling redelijkerwijs kan hebben dan in wat de partijen in de gegeven 

omstandigheden uit elkaars verklaringen en gedragingen redelijkerwijs mochten afleiden en 

verwachten (gerechtvaardigd vertrouwen) en anderzijds de werkelijke bedoeling.583 Zowel de 

eerste als de tweede component van de Haviltex-regel weerspiegelen dus de redelijkheid, zodat 

ze twee facetten zijn van één en dezelfde interpretatieregel.584 Het is aangewezen de 

onderverdeling in twee delen eenvoudigweg achterwege te laten. Het eerste onderdeel van de 

maatstaf, dat op een meer algemene manier naar de redelijkheid verwijst, is immers breed 

genoeg om ook het tweede onderdeel te ondervangen. Elke redelijke partij die een 

rechtshandeling moet uitleggen, zou immers rekening houden met het gerechtvaardigd 

vertrouwen, omdat dit een rol kan spelen bij de totstandkoming van de rechtshandeling. Alle 

relevante elementen mogen immers in aanmerking genomen worden bij de uitlegging (nrs. 297 

en volgende), inclusief de omstandigheid dat er door de verklaring van de ene partij een bepaald 

vertrouwen gewekt is.585 De zin die de partijen over en weer redelijkerwijs aan de bepalingen 

van een rechtshandeling toekennen, rekening houdend met de gegeven omstandigheden, omvat 

daarom ook de betekenis die voortvloeit uit het gerechtvaardigd vertrouwen. Het is dus 

onnodig, en ook verwarrend, dit criterium in de regel te expliciteren. 

2. Grondslag interpretatie te goeder trouw 

a. Grondslag in de wet 

 Grondslag in interpretatieregels 

 GRONDSLAG IN BASISINTERPRETATIEREGEL DIE VOORRANG GEEFT AAN SUBJECTIEVE 

WERKELIJKE PARTIJWIL – Het principe van de uitleg te goeder trouw wordt wel eens gegrond 

in de basisinterpretatieregel die de zoektocht naar de subjectieve werkelijke partijbedoeling 

vooropstelt.586 Men gaat dan uit van de vooronderstelling dat de contractpartijen redelijke 

                                                 
583 Nederland: D. J. BEENDERS en J. W. MEIJER, "Uitleg van commerciële contracten in de praktijk", Ars Aequi 2013, 648; J. 

ERWTEMAN, "'De schrijfmachine mijmert gekkepraat' – draften na Pontmeyer", V&O 2007, 65. 
584 Nederland: P. S. BAKKER, Redelijkheid en billijkheid als gedragsnorm, Deventer, Kluwer, 2012, 48; D. J. BEENDERS en J. 

W. MEIJER, "Uitleg van commerciële contracten in de praktijk", Ars Aequi 2013, 648; J. ERWTEMAN, "'De schrijfmachine 

mijmert gekkepraat' – draften na Pontmeyer", V&O 2007, 65. 
585 Frankrijk: A. BENABENT, Droit des obligations, Parijs, Montchrestien, 2012, 214 
586 Cass. 7 januari 1966, RW 1965-66, 1846; Pas. 1966, I, 595; RGAR 1966, n° 7.709 ("Dat de feitenrechter toepassing heeft 

gemaakt van de in artikel 1156 BW neergeschreven regel volgens welke men in de overeenkomsten moet nagaan welke de 

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

te houden; dat de aldus op de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen gegronde uitlegging van artikel 5, 4e, van de 

verzekeringspolis niet onverenigbaar is met de termen ervan."); Gent 8 oktober 2009, TBBR 2012, 119; TBO 2010, 71, noot 

D. COTTENIE ("Zoals terecht aangehaald, dient bij de interpretatie van overeenkomsten te worden nagegaan welke de 

gemeenschappelijke bedoeling van de partijen is geweest, veeleer dan zich aan de letterlijke zin van de woorden te houden 

(artikel 1156 BW). […] Het feit zelf dat de tekst van het terugkooprecht aldus, als bijzondere voorwaarde van de koop, in de 

notariële akte wordt opgenomen, kan in redelijkheid enkel in die zin worden begrepen dat partijen daardoor hebben willen 
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personen zijn en dat hun subjectieve werkelijke gemeenschappelijke intentie dus ook redelijk 

is.  

W.Y.T. verleende als de eigenaar van een perceel grond een aankoopoptie aan de 

projectontwikkelaar NV DKT in het kader van een verkavelingsproject. De 

projectontwikkelaar wenste voor de verkaveling een uitweg te voorzien over dit perceel. De 

aankoopoptie werd verleend voor een periode van twee jaar. Onder de hoofding 'bijzondere 

voorwaarden' werd in een terugkoopoptie voorzien ten gunste van W.Y.T.. De optie moest 

worden gelicht "een maand voor het verlijden van de notariële verkoopakte van het perceel 

950C". W.Y.T. bleek later in de onmogelijkheid de aankoopoptie binnen de bedongen termijn 

te lichten, nu de verkavelingsvergunning pas na het verstrijken van de optietermijn werd 

verleend. W.Y.T. was van mening dat hij de optie nog kon lichten, omdat het terugkooprecht 

was bestendigd, aangezien dit recht op het ogenblik van het verlijden van de notariële akte nog 

niet kon uitgeoefend worden bij gebrek aan verkavelingsvergunning. Het recht kon worden 

uitgeoefend zodra de vergunning bekomen was. NV DKT stelde dat de opname van de termijn 

ertoe strekte W.Y.T. ervan te informeren dat hij het terugkooprecht moest uitoefenen binnen 

de maand voor het verlijden van de notariële akte. Dit recht was dus vervallen. De rechter 

oordeelde op basis van artikel 1156 BW en ging op zoek naar de gemeenschappelijke partijwil. 

Hij onderzocht een heel aantal interne en externe elementen en besloot dat het terugkooprecht 

verder bleef gelden: "Het feit zelf dat de tekst van het terugkooprecht aldus, als bijzondere 

voorwaarde van de koop, in de notariële akte wordt opgenomen, kan in redelijkheid enkel in 

die zin worden begrepen dat partijen daardoor hebben willen bevestigen dat appellant verder 

het terugkooprecht, dat hij nog niet had kunnen uitoefenen bij gebrek aan 

verkavelingsvergunning, behield."587 

 GRONDSLAG IN BASISINTERPRETATIEREGEL DIE VOORRANG GEEFT AAN SUBJECTIEVE 

WERKELIJKE PARTIJWIL GECOMBINEERD MET GOEDE TROUW – Soms voegt men hier nog een 

extra grondslag aan toe en verklaart men de interpretatie te goeder trouw vanuit een combinatie 

van de basisinterpretatieregel en de goede trouw.588  

                                                 
bevestigen dat appellant verder het terugkooprecht, dat hij nog niet had kunnen uitoefenen bij gebrek aan 

verkavelingsvergunning, behield."); Bergen 19 april 2010, JLMB 2012, 500 ("Dans la logique de l'article 1156 CC […] Il 

apparaît ainsi, à la cour, que l'interprétation de cette clause, soutenue par M. M., est tout à fait déraisonnable, en l'espèce, car 

le compromis de vente reprend lui-même cette condition suspensive du non-exercice du droit de préférence par les coopérateurs 

de la SCRL S.."); Rb. Luik 1 april 2011, JLMB 2011, 920 (De rechter spreekt zich uit op basis van artikel 1156 BW. De 

samenvatting van deze zaak stelt: "Het beding dat het een verhuurder mogelijk maakt om het stellen van een waarborg in geld 

te eisen, waarbij verduidelijkt wordt dat, terwijl zij ongebruikt zal zijn, geen intrest zal opleveren ten gunste van de huurder, 

moet redelijk worden uitgelegd, in die zin dat, ingevolge de opname in het vermogen van de verhuurder van de waarborg die 

wordt gesteld door de uitgifte van een cheque door de huurder, intrest verschuldigd is."); Vred. Zelzate 19 februari 2009, RW 

2011-12, 796; T.Vred. 2012, 101 ("In casu dient dan ook nagegaan te worden of de huurovereenkomst kan worden beschouwd 

als een bijkomende overeenkomst, waarbij dient te worden uitgegaan van de gemeenschappelijke bedoeling van partijen. […] 

Bijgevolg mag redelijkerwijze worden aangenomen dat op grond van de feitelijke elementen de huurovereenkomst bijgevolg 

dient te worden gekwalificeerd als een overeenkomst die ondergeschikt is aan de hoofdovereenkomst, namelijk het 

arbeidscontract."); W. DE BONDT, "Uitlegging van overeenkomsten naar de geest: mogelijkheden, grenzen en alternatieven", 

RW 1996-97, 1014; J. SMITS, "Inhoud en werking van de overeenkomst in België en Nederland: een overzicht" in J. SMITS en 

S. STIJNS (eds.), Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 3. 

Frankrijk: P. MALINVAUD en D. FENOUILLET, Droit des Obligations, Parijs, LexisNexis, 2012, 380; F. TERRE, P. SIMLER en 

Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 466. 
587 Gent 8 oktober 2009, TBBR 2012, 119; TBO 2010, 71, noot D. COTTENIE. 
588 Cass. 24 september 1992, Arr.Cass. 1991-92, 1131; Bull. 1992, 1052; Pas. 1992, I, 1052; RW 1992-93, 789 ("Dat het 

bestreden arrest van voormelde clausule geen met haar bewoordingen onverenigbare uitlegging geeft en derhalve de 

bewijskracht van de verzekeringsovereenkomst waarin ze voorkomt niet miskent, maar dat het, overeenkomstig artikel 1156 

BW, de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen verkiest boven de letterlijke zin van de woorden en aan die clausule de 
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Een WAM-verzekeraar stelde een regresvordering in tegen de verzekerde op grond van een 

bepaling van de algemene voorwaarden die de verzekeraar een regresrecht verleende, wanneer 

het motorrijtuig op het ogenblik van het ongeval werd bestuurd door een persoon die niet 

voldeed aan de voorwaarden die de Belgische wetten en reglementen voorschreven om een 

motorrijtuig te mogen besturen. In casu was er niet voldaan aan de vereiste dat buitenlanders 

met verblijfplaats in België een buitenlands rijbewijs aan het gemeentebestuur moesten 

voorleggen om het door een Belgisch administratief stuk te vervangen. De verzekerde was een 

Italiaan, die wel beschikte over een Italiaans rijbewijs, maar die dit nog niet aan een Belgisch 

gemeentebestuur had voorgelegd. De feitenrechter oordeelde dat hier geen regres kon worden 

uitgeoefend omdat "het beginsel 'overeenkomst-wet' uitgelegd en toegepast moet worden aan 

de hand van het beginsel dat de overeenkomsten te goeder trouw ten uitvoer moeten worden 

gebracht, welke beide beginselen in art. 1134 BW zijn neergelegd." Het Hof van Cassatie was 

van mening dat hier geen schending van de bewijskracht van de akte aan de orde was en dat 

evenmin artikel 1156 en artikel 1134 BW geschonden waren. De rechter was de 

gemeenschappelijke bedoeling van de partijen nagegaan (artikel 1156 BW) en kende aan de 

clausule de gevolgen toe die de te goeder trouw ten uitvoer gebrachte clausule, volgens de 

uitlegging van het arrest, wettig tussen de partijen had (artikel 1134, 3e lid BW).589 

 GRONDSLAG IN BASISINTERPRETATIEREGEL DIE VOORRANG GEEFT AAN SUBJECTIEVE 

WERKELIJKE PARTIJWIL MOET AFGEWEZEN WORDEN, OMDAT INTERPRETATIE TE GOEDER 

TROUW SUBSIDIAIR IS AAN BASISREGEL – De reden waarom men de interpretatie naar 

redelijkheid en billijkheid grondt in de basisregel die voorrang geeft aan de subjectieve 

werkelijke partijwil, ligt voor de hand. Het doel van deze manier van interpreteren is immers 

het achterhalen van de werkelijke gemeenschappelijke partijwil. Men linkt de idee van de 

werkelijke gemeenschappelijke bedoeling nogal gemakkelijk aan de basisinterpretatieregel die 

de zoektocht naar de subjectieve werkelijke partijbedoeling voorschrijft, omdat deze verwijst 

naar die gemene wil van de contractanten. Toch klopt het niet deze grondslag aan te nemen. De 

interpretatie te goeder trouw is immers niet gericht op de subjectieve werkelijke partijwil, maar 

wel op de geobjectiveerde werkelijke wil. Er is dus wel degelijk een onderscheid met de 

basisregel. De uitlegging te goeder trouw is bovendien een subsidiaire techniek, die slechts 

aanwending kan vinden wanneer de subjectieve werkelijke partijwil duister blijft voor de 

interpretator (nrs. 187). Het is natuurlijk onmogelijk te stellen dat het principe enerzijds 

                                                 
gevolgen toekent welke die te goeder trouw ten uitvoer gebrachte clausule, volgens de uitlegging van het arrest, wettig tussen 

de partijen heeft. Dat het arrest derhalve noch de artikelen 1319, 1320 en 1322 BW, noch de artikelen 1134, 1135 en 1156 BW 

schendt."); Pol. Gent 4 oktober 2010, TGR-TWVR 2011, 127 ("De verzekeringsovereenkomst moet te goeder trouw worden 

uitgevoerd. Al is de mogelijkheid verhaal uit te oefenen in casu weldegelijk bedongen, toch kan het niet de bedoeling van de 

verzekeringsovereenkomst geweest zijn verhaal mogelijk te maken wegens het loutere administratieve nalaten van het omruilen 

van het buitenlands rijbewijs, terwijl niet betwist wordt dat dat rijbewijs volstaat om er een Belgisch te bekomen en de 

bestuurder aldus in de voorwaarden verkeerde voor een Belgisch rijbewijs. In die omstandigheden en op die basis kan de 

rechtbank op grond van het vereiste van de contractuele goede trouw en de reële bedoeling van de contracterende partijen op 

rechtsgeldige wijze het verhaal van de verzekeraar afwijzen.", met verwijzing naar Cass. 24 september 1992); Frankrijk: Lyon 

27 mei 1975, D. 1976, 637 ("Mais, attendu que l'article 1134 CC dispose que […]; qu'aux termes de l'article 1156 CC […] les 

époux Poitoux, qui vendaient leur terrain à un prix élevé, ne pouvaient raisonnablement se réserver un droit discrétionnaire 

de faire modifier […]; que le commune intention des parties a, en réalité, été […]."); P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. 

Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in 

JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 16. 
589 Cass. 24 september 1992, Arr.Cass. 1991-92, 1131; Bull. 1992, 1052; Pas. 1992, I, 1052; RW 1992-93, 789. 
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ondergeschikt is aan de basisinterpretatieregel, maar het anderzijds toch op deze bepaling te 

gronden.  

Een moeder schonk aan één van haar dochters de gezinswoning met voorbehoud van 

vruchtgebruik voor haarzelf en, bij overleven, voor haar echtgenoot. Ze kwamen overeen: "Le 

donataire aura la nue-propriété du bien donné à compter de ce jour; il en aura la jouissance 

à partir du jour du décès de madame Paula F. qui s'en réserve l'usufruit total jusqu'à ce 

moment, lequel (sic) sera réversible sur la tête de son époux, monsieur Jean G. prénommé, 

[…].". Moeder en dochter bleven samen in het huis wonen, met hun respectievelijke partners. 

Na een tijd werd de samenwoning onmogelijk door een verslechtering van de relaties tussen 

partijen. De ouders trokken voorlopig weg uit het huis. Ze wilden er echter opnieuw gaan 

wonen, zonder de dochter. Ze dagvaardden haar tot uitdrijving voor bezetting zonder titel noch 

recht. De dochter stelde echter dat zij het recht had het huis te blijven bewonen. De rechter 

ging de bedoeling van de partijen na en stelde dat het de werkelijke wil van de partijen was 

geweest de dochter en haar partner de volle beschikking te geven over de woning, onder 

voorbehoud van de samenwoning van de twee gezinnen. Ook de ouders hadden het recht daar 

te blijven wonen. Elke redelijke persoon, geplaatst in dezelfde omstandigheden, zou de akte 

immers begrijpen in de zin dat de moeder en de vader tot aan hun overlijden het totale genot 

van de woning mochten blijven genieten. De rechter verwees in deze zaak expliciet naar de 

"intention réelle des parties". Hij verwees echter niet naar artikel 1156 BW/CC, maar 

interpreteerde aan de hand van de redelijkheid."590  

 Grondslag in principe van de goede trouw 

 GRONDSLAG IN PRINCIPE DAT ALLE OVEREENKOMSTEN TE GOEDER TROUW MOETEN 

UITGEVOERD WORDEN – Het lijkt eerder aangewezen de redelijke interpretatie type A te stoelen 

op de goede trouw.591 Artikel 1134, 3e lid CC/BW en artikel 1374, 3e lid oud Nederlands BW 

                                                 
590 Vred. Grâce-Hollogne 18 maart 2003, JLMB 2004, 1105. Een dergelijke redenering lijkt op het eerste zicht ook gevolg in 

Pol. Gent 4 oktober 2010, TGR-TWVR 2011, 127. De rechter oordeelde hier: "De verzekeringsovereenkomst moet te goeder 

trouw worden uitgevoerd. Al is de mogelijkheid verhaal uit te oefenen in casu weldegelijk bedongen, toch kan het niet de 

bedoeling van de verzekeringsovereenkomst geweest zijn verhaal mogelijk te maken wegens het loutere administratieve nalaten 

van het omruilen van het buitenlands rijbewijs, terwijl niet betwist wordt dat dat rijbewijs volstaat om er een Belgisch te 

bekomen en de bestuurder aldus in de voorwaarden verkeerde voor een Belgisch rijbewijs. In die omstandigheden en op die 

basis kan de rechtbank op grond van het vereiste van de contractuele goede trouw en de reële bedoeling van de contracterende 

partijen op rechtsgeldige wijze het verhaal van de verzekeraar afwijzen." In het vonnis vermeldt de rechter artikel 1156 BW/CC 

niet expliciet. Hij verwijst echter naar Cass. 24 september 1992, Arr.Cass. 1991-92, 1131; Bull. 1992, 1052; Pas. 1992, I, 1052; 

RW 1992-93, 789, dat wel zowel artikel 1156 BW en artikel 1134 BW inroept. De rechter baseerde zich in dit vonnis dus niet 

enkel op de interpretatie te goede trouw, maar op een combinatie van de subjectieve werkelijke partijwil en de geobjectiveerde 

werkelijke partijwil. 
591 Cass. 10 november 1977, Arr. Cass. 1978, 305; Pas. 1978, I, 292 ("Overwegende dat het vonnis, bij de toepassing van de 

overeenkomst tot aankoop van het eigendom door de verweerders, zegt dat, hoewel ze niet is uitgevoerd zoals in de 

overeenkomst werd bepaald, de levende haag die in plaats van de afsluiting met prikkeldraad werd aangebracht door de 

verweerders kon worden beschouwd als een haag die overeenstemde met de oogmerken van de overeenkomst; dat het vonnis, 

zodoende, artikel 1134 BW niet heeft geschonden."); Cass. 22 februari 2002, Arr.Cass. 2002, 570 ("Que l'interprétation du 

contrat prônée par les assureurs aboutit à rendre radicalement impossible une exécution correcte et conforme à la bonne foi 

de la convention d'assurance par l'assureur; […] Attendu que l'arrêt se fonde sur le principe de l'exécution de bonne foi des 

conventions pour interpréter le contrat d'assurance et non pour refuser à la demanderesse le droit d'exercer les droits que lui 

confère celui-ci."); Cass. 23 maart 2006, Pas. 2006, 671; RW 2006-07, 874, noot A. VAN OEVELEN ("Luidens artikel 1134, 

derde lid, Burgerlijk Wetboek moeten de overeenkomsten te goeder trouw ten uitvoer worden gebracht. De rechter vermag de 

overeenkomst tussen de partijen uit te leggen en de gevolgen ervan te bepalen in het licht van de verplichting tot uitvoering te 

goeder trouw. Hij mag echter op grond van dergelijke uitleg aan de partijen geen aanvullende verplichtingen opleggen die 

onverenigbaar zijn met de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen."); Cass. 5 juni 2014, www.cass.be, concl. A. VAN 

INGELGEM ("Luidens artikel 1134, derde lid, Burgerlijk Wetboek moeten de overeenkomsten te goeder trouw ten uitvoer worden 
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bepalen dat overeenkomsten te goeder trouw moeten worden uitgevoerd. Vanaf 1 oktober 2016 

is dit principe in Frankrijk neergelegd in artikel 1104 CC, dat stelt "Les contrats doivent être 

négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public." Ook op basis 

van artikel 6:2 nieuw Nederlands BW moeten partijen contracten uitvoeren volgens het goede 

                                                 
gebracht. De rechter vermag de overeenkomst tussen de partijen uit te leggen en de gevolgen ervan te bepalen in het licht van 

de verplichting tot uitvoering te goeder trouw. Hij mag echter op grond van dergelijke uitleg aan de partijen geen aanvullende 

verplichtingen opleggen die onverenigbaar zijn met de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen."); Brussel 17 mei 2000, 

RGAR 2002, n° 13.504 ("Que les conventions doivent s'interpréter raisonnablement et être exécutées de bonne foi."); Luik 27 

maart 1997, RRD 1997, 451 ("Le principe d'exécution de bonne foi des conventions s'oppose à ce que les intimées invoquent 

la clause d'exclusion relative à l'intoxication alcoolique de l'assuré."); Vred. St.-Jans-Molenbeek 7 juni 1988, T. Vred. 1989, 

152 (De rechter steunde een interpretatie volgens de redelijkheid op artikel 1134, 3e lid BW.); Pol. Gent 4 oktober 2010, TGR-

TWVR 2011, 127 ("De verzekeringsovereenkomst moet te goeder trouw worden uitgevoerd. Al is de mogelijkheid verhaal uit 

te oefenen in casu weldegelijk bedongen, toch kan het niet de bedoeling van de verzekeringsovereenkomst geweest zijn verhaal 

mogelijk te maken wegens het loutere administratieve nalaten van het omruilen van het buitenlands rijbewijs, terwijl niet 

betwist wordt dat dat rijbewijs volstaat om er een Belgisch te bekomen en de bestuurder aldus in de voorwaarden verkeerde 

voor een Belgisch rijbewijs. In die omstandigheden en op die basis kan de rechtbank op grond van het vereiste van de 

contractuele goede trouw en de reële bedoeling van de contracterende partijen op rechtsgeldige wijze het verhaal van de 

verzekeraar afwijzen."); Scheidsr. Uitspr. 18 april 1997, TWVR 1997, 184, noot S. DEBUSSCHERE ("Mocht er nog enige twijfel 

blijven bestaan nopens een mogelijke andere uitleg die aan de avenant nr. 35 moet toekomen, de regel van de uitvoering te 

goeder trouw van overeenkomsten vereist dat […]."); W. DE BONDT, "Uitlegging van overeenkomsten naar de geest: 

mogelijkheden, grenzen en alternatieven", RW 1996-97, 1013; R. DEKKERS, A. L. VERBEKE, N. CARETTE en K. VANHOVE, 

Handboek burgerlijk recht. 3: Verbintenissen, bewijsleer, gebruikelijke contracten, Antwerpen, Intersentia, 2007, 64; I. 

DEMUYNCK, "Interpretatie van verzekeringsovereenkomsten" (noot onder Vred. Sint-Kwintens-Lennik 13 november 2000), 

DCCR 2002, 72; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et 

pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-24a; W. RAUWS en K. SALOMEZ, "Wil en vertrouwen in het ontslagrecht", TPR 2007, 

1997; J. F. ROMAIN, "Le principe de la convention-loi (portée et limites): réflexions sur un nouveau paradigme contractuel" in 

Les Obligations contractuelles, Brussel, Editions du Jeune Barreau de Bruxelles, 2000, 73; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. 1: 

De bronnen van verbintenissen, Brugge, die Keure, 2005, 60; M. E. STORME, "Contractuele aansprakelijkheid volgens de eisen 

van redelijkheid (goede trouw) of misbruik van contractueel recht?" (noot onder Kh. Gent 1 juni 1984), RW 1984-85, 1728; W. 

VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 98; A. VAN OEVELEN, "De interpretatie de goeder 

trouw van overeenkomsten en de toepassing ervan op de omzetting van een hypothecaire volmacht" (noot onder Cass. 23 maart 

2006), RW 2006-07, 875; J. WAELKENS, "Belgian Perspective on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin Bank 

(Respondent)", ERPL 2013, 1349; P. WERY, Droit des obligations, vol. I, Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 

399. Frankrijk: Lyon 27 mei 1975, D. 1976, 637 ("Mais, attendu que l'article 1134 CC dispose que […]; qu'aux termes de 

l'article 1156 CC […] les époux Poitoux, qui vendaient leur terrain à un prix élevé, ne pouvaient raisonnablement se réserver 

un droit discrétionnaire de faire modifier […]; que le commune intention des parties a, en réalité, été […]."); ICC Award n° 

2291, Clunet 1976, 989, noot Y. DERAINS ("Les conventions doivent s'interpréter de bonne foi, chaque partie ayant l'obligation 

d'avoir à l'égard de l'autre un comportement qui ne puisse lui nuire et la renégociation raisonnable étant coutumière dans les 

contrats économiques internationaux."); A. COLIN en H. CAPITANT, Traité de droit civil. Tome ii obligations, theorie generale, 

droit reels principaux, Parijs, Librairie Dalloz, 1959, 454; A. DE BOECK en M. VAN HOECKE, "The Interpretation of Standard 

Clauses in European Contract Law" in H. COLLINS (ed.), Standard contract terms in Europe: a basis for and a challenge to 

European contract law, Alphen aan den Rĳn, Kluwer Law International, 2008, 238; C. DEMOLOMBE, Traité des contrats ou 

des obligations conventionelles en général, II, Parijs, Durand, 1876, 38; P. LE TOURNEAU en M. POUMAREDE, "Bonne foi" in 

Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2014, n° 53; H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. MAZEAUD en F. CHABAS, Leçons de droit 

civil, II, vol. 1, Obligations: théorie générale, Parijs, Montchrestien, 1998, 339; J. ROCHFELD, "Interprétation objective des 

contrats: audace des juges du fond hors du regard de la Cour de cassation" (noot onder Parijs 21 mei 1999), JCP 2000, I, (272) 

n° 7; F. TERRE, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 465; G. VETTORI, "The interpretation 

according to human rights, fundamental freedoms and constitutional laws (art. 1:102 DCFR)" in H. W. MICKLITZ en F. CAFAGGI 

(eds.), European private law after the common frame of reference, Cheltenham, Edward Elgar, 2010, 29. Nederland: P. S. 

BAKKER, Redelijkheid en billijkheid als gedragsnorm, Deventer, Kluwer, 2012, 47; A. S. HARTKAMP en C. H. SIEBURGH, Mr. 

C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht; 6. Verbintenissenrecht. 3: Algemeen 

overeenkomstenrecht, Deventer, Kluwer, 2014, n° 364; J. HIJMA, C. C. VAN DAM, W. A. M. VAN SCHENDEL en W. L. VALK, 

Rechtshandeling en overeenkomst, Deventer, Kluwer, 2013, 293-294; N. KORNET, "The Interpretation, Implication and 

Supplementation of Contracts in England and the Netherlands" in J. SMITS en S. STIJNS, Inhoud en werking van de overeenkomst 

naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 54, 65. CISG: S. KRÖLL, L. A. MISTELIS en P. P. 

VISCASILLAS, UN convention on contracts for the international sale of goods (CISG), München, Beck, 2011, 150. 

Rechtsvergelijkend: F. VIGLIONE,"'Good Faith and Reasonableness in Contract Interpretation: a Comparative Perspective", 

ERPL 2009, 841; C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. HUET, M. STORME, S. SWANN, P. VARUL, 

A. VENEZIANO en F. ZOLL, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of 

Reference (DCFR), http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, 586. 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
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trouw-principe.592 Dit leerstuk houdt in dat men bij de uitoefening van rechten en plichten die 

voorvloeien uit een overeenkomst, moet handelen zoals het een goed contractant betaamt.593  

Een huurster woonde gedurende vier jaar in een huurhuis. Toen zij eruit trok, eiste de 

verhuurder een volledige renovatie. Het lastenkohier bij de huurovereenkomst bepaalde 

immers dat wat door sleet en ouderdom was teniet gegaan, door de huurder niet alleen moest 

hersteld worden, maar zonodig zelfs vernieuwd. Het huurhuis was een semi-industrieel pand, 

meer dan honderd jaar oud, dat gekenmerkt was door een grote vetusteit. De huurder had op 

zijn kosten enkele herstellingswerken laten uitvoeren. De rechter interpreteerde de 

overeenkomst met expliciete verwijzing naar artikel 1134, 3e lid BW. Hij stelde dat het goed, 

dat zeker honderd jaar oud was, ten minste 96 jaar door anderen was bewoond, zodat het 

onredelijk zou zijn te oordelen dat de huurder, die er slechts vier procent van de 

uitbatingsperiode had ingewoond, het pand volledig zou moeten renoveren. De staat van het 

gebouw was het gevolg van de ouderdom ervan. Het kon niet de bedoeling van de verhuurder 

geweest zijn uitvoering van werken te eisen die al voordien nodig waren.594 

 GOEDE TROUW GAAT TERUG OP ROMEINS RECHT – Deze regel is terug te voeren op het 

Romeins verbintenissenrecht, waar overeenkomsten van strikt recht onderscheiden werden van 

overeenkomsten van goede trouw.595 Aan de eerste soort contracten correspondeerden actiones 

stricti iuris, waarbij de rechter enkel de kwestieuze rechtshandeling onder ogen mocht nemen 

en dus weinig interpretatievrijheid had, terwijl de tweede soort contracten beschermd werden 

door actiones bonae fidei, waarbij de rechter de volledige situatie tussen de partijen mocht 

                                                 
592 Nederland: Artikel 6:2 nieuw Nederlands BW: "Schuldeiser en schuldenaar zijn verplicht zich jegens elkaar te gedragen 

overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid." Zie ook N. KORNET, "The Interpretation, Implication and 

Supplementation of Contracts in England and the Netherlands" in J. SMITS en S. STIJNS, Inhoud en werking van de overeenkomst 

naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 54; N. KORNET, Contract Interpretation and Gap Filling, 

Antwerpen, Intersentia, 2006, 34 
593 A. DE BOECK, "Wilsuiting: werkelijke wil - uitgedrukte wil – veinzing" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer. Commentaar verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, 

Mechelen, losbl., z.p.; A. DE BERSAQUES, "L'abus de droit en matière contractuelle", RCJB 1969, 522; W. DE BONDT, 

"Redelijkheid en billijkheid in het contractenrecht", TPR 1984, 111-112; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. DE 

TEMMERMAN, "Overzicht van rechtspraak (1981-1992)", TPR 1994, 461; A. VAN OEVELEN, "De zgn. 'subjectieve' goede trouw 

in het Belgische materiële privaatrecht", TPR 1990, 1095; B. VEECKMANS, "Interpretatie en aanverwante rechtsbegrippen in 

geschillen tussen contractanten", Limb. Rechtsl. 2000, 344-345, 348; F. VERMANDER, "De interpretatie en aanvulling van een 

overeenkomst naar Belgisch recht" in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en 

Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 31-32; J. WAELKENS, "Belgian Perspective on Rainy Sky S.A. and Others 

(Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 2013, 1346. Frankrijk: P. LE TOURNEAU en M. POUMAREDE, "Bonne 

foi" in Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2014, n° 4; Nederland: P. S. BAKKER, Redelijkheid en billijkheid als 

gedragsnorm, Deventer, Kluwer, 2012, 11; G. H. A. SCHUT, "Objectivering en subjectivering in het privaatrecht" in Non sine 

causa, Zwolle, Tjeenk Willink, 1979, 401. 
594 Vred. St.-Jans-Molenbeek 7 juni 1988, T. Vred. 1989, 152. 
595 F. BAERT, "De goede trouw bij de uitvoering van overeenkomsten", RW 1956-57, 494; H. BOCKEN, "De goede trouw bij de 

uitvoering van verbintenissen", RW 1989-90, 1042; L. CORNELIS, "Rechtsverwerking: een toepassing van de goede trouw?", 

TPR 1990, 548; S. DEBUSSCHERE, "De goede trouw bij de uitvoering van overeenkomsten: een niet te onderschatten instrument 

in handen van de rechtspracticus" (noot onder Scheidsr. Uitspr. 18 april 1997), TWVR 1997, 188; F. VERMANDER, "De 

interpretatie en aanvulling van een overeenkomst naar Belgisch recht" in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Inhoud en werking van 

de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 31. Frankrijk: M. LATINA, "Contrat 

(Généralités)" in Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2014, n° 120; P. LE TOURNEAU en M. POUMAREDE, "Bonne foi" in 

Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2014, n° 7, 52; Y. PICOD, "Fasc. unique: Contrats Et Obligations - Effet obligatoire des 

conventions - Exécution de bonne foi des conventions" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 4. Nederland: J. HIJMA, C. C. 

VAN DAM, W. A. M. VAN SCHENDEL en W. L. VALK, Rechtshandeling en overeenkomst, Deventer, Kluwer, 2013, 292; 

Rechtsvergelijkend: S. WHITTAKER en R. ZIMMERMANN, "Good Faith in European Contract Law: Surveying the Legal 

Landscape" in R. ZIMMERMANN en S. WHITTAKER (eds.), Good Faith in European Contract Law, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2000, 16. 
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bekijken, zodat hij een grotere beoordelingsvrijheid had.596 Hij mocht op grond van de goede 

trouw de inhoud van het contract vaststellen en de uitvoering ervan toetsen aan de redelijkheid 

en de billijkheid.597 Uit deze contractus bonae fidei kwam het algemeen beginsel voort dat alle 

overeenkomsten te goeder trouw moeten uitgevoerd worden.598 In Nederland is de objectieve 

goede trouw-verplichting sinds de inwerkingtreding van het nieuw Nederlands BW neergelegd 

in artikel 6:2 en artikel 6:248 BW nieuw Nederlands BW. De term "goede trouw" moest echter 

plaatsmaken voor de notie van "redelijkheid en billijkheid".599 Beide zinsnedes hebben dezelfde 

betekenis: "redelijkheid en billijkheid" en "objectieve goede trouw" zijn synoniemen.600  

                                                 
596 F. BAERT, "De goede trouw bij de uitvoering van overeenkomsten", RW 1956-57, 494; H. BOCKEN, "De goede trouw bij de 

uitvoering van verbintenissen", RW 1989-90, 1042; L. CORNELIS, "Rechtsverwerking: een toepassing van de goede trouw?", 

TPR 1990, 548; S. DEBUSSCHERE, "De goede trouw bij de uitvoering van overeenkomsten: een niet te onderschatten instrument 

in handen van de rechtspracticus" (noot onder Scheidsr. Uitspr. 18 april 1997), TWVR 1997, 188; M. E. STORME, "Contractuele 

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

1 juni 1984), RW 1984-85, 1728; M. E. STORME, De invloed van de goede trouw op de contractuele schuldvorderingen, Brussel, 

Story-Scientia, 1990, 105. Frankrijk: M. LATINA, "Contrat (Généralités)" in Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2014, n° 

120; P. LE TOURNEAU en M. POUMAREDE, "Bonne foi" in Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2014, n° 7, 52; Y. PICOD, 

"Fasc. unique: Contrats Et Obligations - Effet obligatoire des conventions - Exécution de bonne foi des conventions" in 

JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 4. Nederland: P. ABAS, Beperkende werking van de goede trouw, Deventer, Kluwer, 1972, 

94; J. HIJMA, C. C. VAN DAM, W. A. M. VAN SCHENDEL en W. L. VALK, Rechtshandeling en overeenkomst, Deventer, Kluwer, 

2013, 292. Rechtsvergelijkend: S. WHITTAKER en R. ZIMMERMANN, "Good Faith in European Contract Law: Surveying the 

Legal Landscape" in R. ZIMMERMANN en S. WHITTAKER (eds.), Good Faith in European Contract Law, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2000, 16. 
597 F. BAERT, "De goede trouw bij de uitvoering van overeenkomsten", RW 1956-57, 494; S. DEBUSSCHERE, "De goede trouw 

bij de uitvoering van overeenkomsten: een niet te onderschatten instrument in handen van de rechtspracticus" (noot onder 

Scheidsr. Uitspr. 18 april 1997), TWVR 1997, 188; M. E. STORME, "Contractuele aansprakelijkheid volgens de eisen van 

redelijkheid (goede trouw) of misbruik van contractueel recht?" (noot onder Kh. Gent 1 juni 1984), RW 1984-85, 1728. 

Frankrijk: B. JALUZOT, La bonne foi dans les contrats, Parijs, Dalloz, 2001, 30; P. LE TOURNEAU en M. POUMAREDE, "Bonne 

foi" in Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2014, n° 7. 
598 F. BAERT, "De goede trouw bij de uitvoering van overeenkomsten", RW 1956-57, 494; S. DEBUSSCHERE, "De goede trouw 

bij de uitvoering van overeenkomsten: een niet te onderschatten instrument in handen van de rechtspracticus" (noot onder 

Scheidsr. Uitspr. 18 april 1997), TWVR 1997, 189. Nederland: P. ABAS, Beperkende werking van de goede trouw, Deventer, 

Kluwer, 1972, 95. Frankrijk: B. JALUZOT, La bonne foi dans les contrats, Parijs, Dalloz, 2001, 31; P. LE TOURNEAU en M. 

POUMAREDE, "Bonne foi" in Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2014, n° 8-9. 
599 Nederland: G. T. DE JONG, C. J. H. BRUNNER, H. B. KRANS en M. H. WISSINK, Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, 
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 INTERPRETATIE TE GOEDER TROUW VERWIJST NAAR OBJECTIEVE GOEDE TROUW – Het 

concept "goede trouw" in de vermelde wetsbepalingen verwijst naar de objectieve goede trouw, 

de tegenhanger van subjectieve goede trouw.601 Subjectieve goede trouw duidt op een louter 

psychologisch gegeven, namelijk de gesteltenis waarbij een persoon geen kennis heeft van een 

bepaald feit, een recht of een rechtstoestand en er, onder de gegeven omstandigheden, ook geen 

kennis van hoort te hebben en die een voorwaarde is voor het intreden van bepaalde 
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rechtsgevolgen.602 Dit is de "goede trouw van het niet-weten".603 In het contractenrecht duidt 

de subjectieve goede trouw op de trouw aan een gegeven woord, aan een belofte, zoals de 

partijen deze bedoeld hebben.604 Objectieve goede trouw heeft daarentegen betrekking op 

handelingen en daden van partijen en staat los van hun kennis en inzicht.605 Objectieve goede 

trouw behandelt niet de kwestie of de partijen menen dat ze behoorlijk handelen, maar wel of 

hun gedrag bij de uitoefening van hun contractuele rechten en de nakoming van hun 

contractuele plichten objectief gezien te verenigen valt met de redelijkheid en de billijkheid 

("behoorden ze te weten?").606 Handelen de partijen op de wijze die in het maatschappelijke 
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verkeer te verwachten valt van normale en zorgvuldige contractpartijen, geplaatst in gelijke 

omstandigheden?607 Dit is de "goede trouw van het handelen".608  

 GOEDE TROUW VAN OUDSHER INTERPRETATIEVE WERKING – Gedurende een lange tijd was 

de goede trouw-bepaling voor de praktijk eerder dode letter.609 Ze werd slechts opgevat als 

voorschrift voor de interpretator van een contract dat inhield dat hij het niet naar de letter, maar 

naar de geest moest uitleggen.610 Van oudsher wordt dus aan de goede trouw een interpretatieve 
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rol toegemeten.611 De goede trouw bestond dan, in zijn interpretatieve functie, als herhaling van 

de basisinterpretatieregel.612 Het principe van de goede trouw kan immers slechts begrepen 
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worden wanneer men rekening houdt met de partijwil: de contractuele goede trouw is niet meer 

dan het nauwgezet respect voor wat de contractanten hebben gewild.613  

 GOEDE TROUW OOK BEPERKENDE EN AANVULLENDE WERKING – Het principe van de goede 

trouw bij de uitvoering van de overeenkomst evolueerde naar een gedragsregel, die inhield dat 

partijen bij de uitvoering van een rechtshandeling steeds moeten handelen zoals het een 

redelijke persoon betaamt.614 Op die manier kreeg de goede trouw een ruimere draagwijdte dan 

voorheen en werd naast de interpretatieve ook de beperkende en aanvullende werking ervan 

erkend.615 De expansie van de goede trouw moet gezien worden tegen de achtergrond van de 
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veranderingen in de maatschappij. Waar in 1804 het individu en de wilsvrijheid 

allesoverheersend waren, begon men in de tweede helft van de 20e eeuw een groeiende aandacht 

te vertonen voor samenwerking en loyauteit.616 Het is dan ook normaal dat de goede trouw in 

toenemende mate een centrale rol kreeg toebedeeld.617 De aanvullende werking van de goede 

trouw houdt in dat partijen, omdat ze verplicht zijn loyaal samen te werken om zo de 

overeenkomst vlot uit te voeren, ook plichten hebben die niet expliciet in het contract zijn 

opgenomen, zoals bijvoorbeeld een informatieplicht, een samenwerkingsplicht, een 

schadebeperkingsplicht enzovoort.618 Men grondt de verplichtingen die men afleidt uit de 
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Nederland neemt men de aanvullende werking van de goede trouw aan op basis van artikel 

6:248, 1e lid Nederlands BW.621 De aanvullende werking van de goede trouw gaat terug op de 

theorie van DEMOGUE, die het contract vergeleek met een microkosmos, waarbinnen er een 

solidariteit en loyauteit bestaat tussen de contractanten.622 Om ervoor te zorgen dat het doel van 

de overeenkomst kan bereikt worden, moeten de contractanten samenwerken, zodat er 

aanvullende verplichtingen kunnen bestaan. De beperkende, matigende of derogerende werking 

van de goede trouw (artikel 1134, 3e lid BW) is in België steeds verbonden met de leer van het 

rechtsmisbruik en houdt in dat de rechter de uitvoering van contractuele rechten kan beperken, 

wanneer ze schuldeiser zijn recht uitoefent op een manier die kennelijk de grenzen te buiten 
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werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 4; A. VAN BEVER, "Goede 
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gaat van de normale uitoefening door een voorzichtig persoon.623 In Nederland is deze 

beperkende werking neergelegd in artikel 6:248, 2e lid Nederlands BW: "Een tussen partijen 

als gevolg van de overeenkomst geldende regel is niet van toepassing, voor zover dit in de 

gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou 

zijn."624 Loutere onbillijkheid is onvoldoende. Deze bepaling vindt enkel toepassing in krasse 
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arbeidsvoorwaarden", TSR 2010, 482; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 100; 

W. VAN GERVEN en A. DEWAELE, "Goede trouw en getrouw beeld" in Liber Amicorum Jan Ronse, Brussel, Story-Scientia, 
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2010, 485-486 Ook voor de invoering van dit artikel was de beperkende werking van de goede trouw reeds aanvaard in 

Nederland. Zie HR 19 mei 1967, NJ 1967, 261, noot G. J. SCHOLTEN ("Overwegende dat het antwoord op de vraag in welke 
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M. A. LOTH, "Twee argumenten voor de beperkende werking van de goede trouw", WPNR 1986, 135-139; L. REURICH, 

"[Rechtshandeling en overeenkomst] Redelijkheid en billijkheid", TPR 2008, 741; A. VAN BEVER, "Goede trouw en 
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gevallen, die zo onbillijk zijn dat het rechtsgevoel zou worden geschokt als de bepaling zou 

worden toegepast, zoals bijvoorbeeld bij rechtsmisbruik.625 In Frankrijk aanvaardt men ook dat 

de goede trouw een contractueel recht kan beperken. Men grondt deze werking op artikel 1382-

1383 CC626 of op artikel 1134, 3e lid CC, vanaf 1 oktober 2016 artikel 1104 CC.627  

 ONTSTAAN INTERPRETATIE TE GOEDER TROUW – De invulling van de goede trouw als 

inhoudsbepalende actor kwam echter onder vuur te liggen, omdat deze niets toevoegde aan de 

algemene interpretatieregel.628 De rechtsleer bracht twee oplossingen aan. Enerzijds 

argumenteerde men dat men de goede trouw elke interpretatieve werking moest ontzeggen.629 
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Deze regel behandelt immers de uitvoering van het contract en niet de uitlegging.630 Het 

verschil in draagwijdte wordt in België en Frankrijk onderstreept doordat de interpretatieregels 

een apart deel van het Burgerlijk Wetboek uitmaken, terwijl artikel 1134 CC/BW en de nieuwe 

Franse bepaling artikel 1104 CC zijn opgenomen onder de algemene bepalingen over (de 

gevolgen van) overeenkomsten.631 In principe heeft uitlegging inderdaad als doel om de rechten 

en plichten van de partijen in abstracto uit te klaren, los van de manier waarop ze worden 

uitgevoerd.632 Interpretatie is regelvaststellend, terwijl de goede trouw zich richt op het 

handelen en het concrete gedrag van de partijen.633 Het is echter zo dat de nood aan een exacte 

beschrijving van de verbintenissen van de partijen via interpretatie in de praktijk steeds rijst 

tijdens de uitvoeringsfase, naar aanleiding van het verrichten van concrete contractuele 

(wan)prestaties.634 Wanneer verbintenissen niet of onjuist worden uitgevoerd, moet de rechter 

in één beweging de rechten en verplichtingen vaststellen via uitlegging (abstract) en deze dan 
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ook in concreto toepassen.635 Op die manier lopen uitlegging en uitvoering in elkaar over.636 

Een andere strekking ijverde voor het behoud van de inhoudsbepalende functie, maar voor een 

invulling op een andere manier.637 De objectieve goede trouw, die een gedragsnorm is, op basis 

waarvan de contractpartijen zich in de contractuele verhouding behoorlijk en zorgvuldig 

moeten gedragen, leidde ertoe dat interpretatie kan gebeuren aan de hand van de 

gemeenschappelijke redelijkheid van de contractanten.638 Aldus ontstond de "interpretatie te 
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goeder trouw".639 De interpretatieve goede trouw vertoont in feite twee facetten: als 

gedragsnorm richt deze zich tot de partijen, en als uitlegnorm tot de interpretator.640  

 INTERPRETATIE TE GOEDER TROUW EXPLICIET AANVAARD IN BELGIË DOOR HET HOF VAN 

CASSATIE – Na in enkele arresten641 al impliciet te hebben toegegeven dat de rechter de 

betekenis die partijen redelijkerwijze hebben willen toekennen aan hun wilsverklaring mag 

gebruiken om een rechtshandeling te interpreteren, heeft het Belgische Hof van Cassatie de 

interpretatie te goeder trouw op basis van artikel 1134, 3e lid BW ook uitdrukkelijk aanvaard 

door te stellen: "De rechter vermag de overeenkomst tussen de partijen uit te leggen en er de 

gevolgen van bepalen in het licht van de verplichting tot uitvoering te goeder trouw."642  

D. P. en S. K. verleenden aan Fortis Bank een hypothecaire volmacht. De voorwaarden voor 

de uitoefening van de volmacht werden niet bepaald. Na het gedogen van 

kredietoverschrijdingen, zette Fortis uiteindelijk de volmacht om in een hypotheek. D. P. en S. 
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Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 

losbl., 17; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et 

pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-25; A. VAN OEVELEN, "De interpretatie de goeder trouw van overeenkomsten en de 

toepassing ervan op de omzetting van een hypothecaire volmacht" (noot onder Cass. 23 maart 2006), RW 2006-07, 875-878; J. 

WAELKENS, "Belgian Perspective on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 2013, 

1350. 
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K. meenden dat Fortis zijn bevoegdheid overschreed: de kredietoverschrijdingen waren 

beperkt in het geheel van de maandelijkse leningslast en Fortis wachtte zeven weken om tot 

omzetting over te gaan. Bovendien werden D. P. en S. K. niet op voorhand geïnformeerd over 

de geplande omzetting en motiveerde de bank dit niet. De feitenrechter oordeelde dat de 

notariële volmachtakte niets stipuleerde over de verbintenissen van de volmachthouder, maar 

dat de verbintenis om de overeenkomst ter goeder trouw uit te voeren Fortis verplichtte D. P. 

en S. K. te informeren over haar intentie om de hypothecaire volmacht om te zetten en over de 

motieven die deze omzetting verantwoordden. Het Hof van Cassatie oordeelde dat deze 

uitspraak artikel 1134, 3e lid BW schond. Op basis van dit artikel mocht de rechter de 

overeenkomst tussen de partijen uitleggen en er de gevolgen van bepalen in het licht van de 

verbintenis tot uitvoering te goeder trouw. Hij mocht echter, zo voegde het Hof eraan toe, op 

grond van een dergelijke uitlegging geen verbintenissen opleggen aan de partijen die 

onverenigbaar waren met de aard en de strekking van de overeenkomst."643 

Het Hof van Cassatie maakt wel een kanttekening bij de interpretatie te goeder trouw: de rechter 

"mag echter op grond van dergelijke uitlegging aan de partijen geen verplichtingen opleggen 

die onverenigbaar zijn met de aard en de strekking van de overeenkomst."644 Dit betekent dat 

de interpretator die zich wendt tot de interpretatie te goeder trouw een grens moet respecteren: 

hij mag op basis van de interpretatieve functie van de goede trouw de rechtshandeling niet 

wijzigen of aanvullen.645 Hij interpreteert slechts, wat inhoudt dat hij de werkelijke partijwil 

probeert te achterhalen, en maakt geen gebruik van de aanvullende of de matigende werking 

van de goede trouw. Men kan dus besluiten dat er op basis van artikel 1134, 3e lid BW zeker 

plaats is voor een algemene regel die een interpretatie op basis van de geconcretiseerde 

objectieve partijwil voorschrijft.646 Deze regel is niet meer louter een herhaling van de 

basisinterpretatiebepaling, maar vult deze echt aan.647  

b. Grondslag in de rechtspraak 

 INTERPRETATIE TE GOEDER TROUW IN HAVILTEX-MAATSTAF – In Nederland waren de 

interpretatieregels tot 1992 opgenomen in de wettelijke bepalingen van artikel 1378 en 

volgende oud BW. Bij de opstelling van het nieuw Nederlands BW werden geen 

interpretatieregels meer opgenomen, omdat de bestaande regels overbodig en bovendien onjuist 

waren, aangezien ze in te algemene bewoordingen gesteld waren.648 De ontwikkeling van 

                                                 
643 Cass. 23 maart 2006, Pas. 2006, 671; RW 2006-07, 874, noot A. VAN OEVELEN; Cass. 5 juni 2014, www.cass.be, concl. A. 

VAN INGELGEM ("Luidens artikel 1134, derde lid, Burgerlijk Wetboek moeten de overeenkomsten te goeder trouw ten uitvoer 

worden gebracht. De rechter vermag de overeenkomst tussen de partijen uit te leggen en de gevolgen ervan te bepalen in het 

licht van de verplichting tot uitvoering te goeder trouw. Hij mag echter op grond van dergelijke uitleg aan de partijen geen 

aanvullende verplichtingen opleggen die onverenigbaar zijn met de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen."). 
644 Cass. 23 maart 2006, Pas. 2006, 671; RW 2006-07, 874, noot A. VAN OEVELEN. 
645 A. VAN OEVELEN, "De interpretatie de goeder trouw van overeenkomsten en de toepassing ervan op de omzetting van een 

hypothecaire volmacht" (noot onder Cass. 23 maart 2006), RW 2006-07, 877. 
646 A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, 

Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-25; A. VAN OEVELEN, "De interpretatie de goeder trouw van overeenkomsten en de toepassing 

ervan op de omzetting van een hypothecaire volmacht" (noot onder Cass. 23 maart 2006), RW 2006-07, 875; J. WAELKENS, 

"Belgian Perspective on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 2013, 1350. 
647 A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, 

Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-25;  
648 Nederland: P. S. BAKKER, "Uitleg van commerciële contracten (I)", WPNR 2011, 479; R. BIERENBROODSPOT, "Uitleg van 

overeenkomsten: maatwerk op basis van Haviltex", O&F 2008, 63; G. J. KNIJP, "Uitgangspunten bij de uitleg van 
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uitlegbepalingen is daarom overgelaten aan de rechtsleer en de rechtspraak.649 Al in 1981, dus 

ruim voor de inwerkingtreding van het nieuw Nederlands BW, nam de Hoge Raad in de 

Haviltex-zaak afstand van de oude artikelen 1378 en 1379 Nederlands BW. Sinds deze 

uitspraak gebeurt de uitlegging van rechtshandelingen aan de hand van de zogenaamde 

Haviltex-maatstaf, die de interpretatie te goeder trouw als volgt formuleert: "De vraag hoe in 

een schriftelijk contract de verhouding van partijen is geregeld en of dit contract een leemte 

laat die moet worden aangevuld, kan niet worden beantwoord op grond van alleen maar een 

zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van die 

vraag komt het immers aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer 

redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien 

redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke 

maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan 

worden verwacht."650  

Ermes verkocht een snijmachine voor bloemensteekschuim aan de firma Haviltex. Partijen 

kwamen hierin overeen: "Tot eind 1976 heeft koper het recht de machine terug te geven voor 

ƒ 20 000 exclusief BTW." Ermes zou de koopprijs dan terugbetalen. Vijf maanden na de 

plaatsing van de machine deed Haviltex een beroep op deze bepaling en liet zij per brief weten 

dat zij de machine wilde teruggeven en hiertoe zou overgaan zodra zij de koopprijs retour had 

ontvangen. Ermes stelde dat Haviltex in strijd met de goede trouw handelde door zonder 

opgave van redenen 'terug te geven'. Het was niet te bedoeling van de partijen geweest dit 

zomaar, zonder gronden, toe te laten. Bovendien moest het 'teruggeven van de machine' 

letterlijk worden opgevat, en had Haviltex de machine niet teruggegeven. De feitenrechter 

vond dat hier een duidelijk geformuleerde overeenkomst voorlag. Hij stelde Ermes in het 

ongelijk. De Hoge Raad rekende af met de op artikel 1378 oud BW gebaseerde opvatting dat 

woorden van een contract op zichzelf duidelijk kunnen zijn en geen uitleg behoeven. De 

betekenis van contractsbepalingen moet bepaald worden door de zin die de partijen in de 

gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen 

en door hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. De Hoge 

Raad casseerde het arrest.651  

 HAVILTEX-NORM VLOEIT VOORT UIT ARTIKEL 6:248 EN ARTIKEL 3:35 NEDERLANDS BW – 

De Haviltex-maatstaf, die in de rechtspraak en de rechtsleer op zich als interpretatieregel 

gebruikt wordt, zonder vermelding van een wetsartikel, vloeit wel voort uit enkele bepalingen 

                                                 
rechtshandelingen" (noot onder HR 31 mei 2002 en HR 28 juni 2002), NbBW 2002, 123; T. M., "Rechtsgevolgen van 

overeenkomsten. Algemeen." in C. J. VAN ZEBEN en J. W. DU PON, Boek 6: Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht in 

Parlementaire geschiedenis van het Nieuwe burgerlijk wetboek, Deventer, Kluwer, 1981, 916; M. H. WISSINK, "Europese uitleg 

van onduidelijke algemene voorwaarden" in BW-Krant Jaarboek 1995, Arnhem, Gouda Quint, 1995, 159. 
649 Nederland: P. DE TAVERNIER, "Uitleg van rechtshandelingen", TPR 2008, 731; A. S. HARTKAMP en C. H. SIEBURGH, Mr. 

C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht; 6. Verbintenissenrecht. 3: Algemeen 

overeenkomstenrecht, Deventer, Kluwer, 2014, n° 354; C. JANSEN, "Contractsuitleg naar Nederlands en Engels recht" in Ius 

romanum - Ius commune - Ius hodiernum. Studies in honour of Eltjo J.H. Schrage on the occasion of his 65th birtday, 

Amsterdam, Scientia Verlag, 2010, 227; P. MOSKWA, "Interpretation of Commercial Contracts in the Future European Civil 

Code - Objective or Subjective Method?", Elsa Spel 2004, 56; E. J. H. SCHRAGE, "Contra proferentem", VrA 2005, 48; M. H. 

WISSINK, "Europese uitleg van onduidelijke algemene voorwaarden" in BW-Krant Jaarboek 1995, Arnhem, Gouda Quint, 

1995, 159. 
650 Nederland: HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635. 
651 Nederland: HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635. 
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uit het Nederlands BW. Zo grondt men de regel op artikel 6:248 Nederlands BW652 en op artikel 

3:35 Nederlands BW.653 Men kan dan ook stellen dat ook in Nederland de interpretatie te goeder 

trouw zijn grondslag vindt in de wet, zij het dan wel onrechtstreeks, via de omweg van het 

Haviltex-principe. Het valt echter niet aan te raden zich in de praktijk bij de uitleg van een 

contract rechtstreeks te richten op de regels van artikel 6:248 Nederlands BW en/of artikel 3:35 

Nederlands BW, omdat deze regels op zich geen interpretatiebepalingen uitmaken. Het 

Haviltex-criterium biedt een afdoende grondslag voor de interpretatie te goeder trouw. 

3. Plaats in de hiërarchie van de interpretatieregels 

 SUBSIDIAIR TEN OPZICHTE VAN BASISREGEL – Interpretatie te goeder trouw vormt in de 

jurisdicties waar de basisinterpretatieregel erop gericht is de subjectieve werkelijke partijwil te 

achterhalen, een subsidiaire regel, die slechts in werking kan treden wanneer de subjectieve 

werkelijke partijbedoeling duister blijft.654 De interpretatie te goeder trouw staat hiërarchisch 

gezien op dezelfde hoogte als de subsidiaire regels die ertoe dienen de ideale partijwil te 

achterhalen (nrs. 190 en volgende).655 Het is in feite een algemene regel, waarvan de regels over 

de ideale partijwil concrete toepassingen zijn.656 De maatstaf vormt slechts een aanvulling op 

                                                 
652 Nederland: R. BIERENBROODSPOT, "Uitleg van overeenkomsten: maatwerk op basis van Haviltex", O&F 2008, 67; N. 

KORNET, "The Interpretation, Implication and Supplementation of Contracts in England and the Netherlands" in J. SMITS en S. 

STIJNS, Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 54; M. J. 

A. VAN MOURIK, "Uitleg van uiterste wilsbeschikkingen", WPNR 2007, 408; M. H. WISSINK, "Europese uitleg van onduidelijke 

algemene voorwaarden" in BW-Krant Jaarboek 1995, Arnhem, Gouda Quint, 1995, 159; M. H. WISSINK, "Interpretation" in 

D. BUSCH, E. H. HONDIUS, H. J. VAN KOOTEN, H. N. SCHELHAAS en W. M. SCHRAMA (eds.), The Principles of European 

Contract Law and Dutch Law – A Commentary, De Haag, Kluwer, 2002, 245. 
653 Nederland: G. T. DE JONG, C. J. H. BRUNNER, H. B. KRANS en M. H. WISSINK, Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, 

Kluwer, 2011, 21; P. DE TAVERNIER, "Uitleg van rechtshandelingen", TPR 2008, 731; C. JANSEN, "Contractsuitleg naar 

Nederlands en Engels recht" in Ius romanum - Ius commune - Ius hodiernum. Studies in honour of Eltjo J.H. Schrage on the 

occasion of his 65th birtday, Amsterdam, Scientia Verlag, 2010, 228; P. MOSKWA, "Interpretation of Commercial Contracts in 

the Future European Civil Code - Objective or Subjective Method?", Elsa Spel 2004, 56; M. H. WISSINK, "Interpretation" in 

D. BUSCH, E. H. HONDIUS, H. J. VAN KOOTEN, H. N. SCHELHAAS en W. M. SCHRAMA (eds.), The Principles of European 

Contract Law and Dutch Law – A Commentary, De Haag, Kluwer, 2002, 245. 
654 Rb. Hasselt 20 januari 2003, RW 2006-07, 1367 ("In geval van een door beide partijen gedeelde subjectieve betekenis van 

een bepaalde term, primeert deze op de objectieve betekenis. Er is te dezen dan ook geen noodzaak om de leer van de werkelijke 

wil te corrigeren met de vertrouwensleer en na te gaan hoe een redelijke contractant, geplaatst in dezelfde omstandigheden, 

de brief van 30 juli 2001 behoorde te begrijpen.."); P. MOSKWA, "Interpretation of Commercial Contracts in the Future 

European Civil Code - Objective or Subjective Method?", Elsa Spel 2004, 57; R. VANDEPUTTE, De overeenkomst: haar 

ontstaan, haar uitvoering en verdwijning, haar bewijs, Brussel, Larcier, 1977, 106; J. WAELKENS, "Belgian Perspective on 

Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 2013, 1351. Frankrijk: C. LARROUMET, 

Droit civil. 3: Les obligations, le contrat, Parijs, Economica, 2007, 122-123; H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. MAZEAUD en F. 

CHABAS, Leçons de droit civil, II, vol. 1, Obligations: théorie générale, Parijs, Montchrestien, 1998, 334. Rechtsvergelijkend: 

C. W. CANARIS en H. C. GRIGOLEIT, "Interpretation of Contracts" in A. HARTKAMP ea (eds.), Towards a European Civil Code, 

Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2004, 447; J. M. SMITS, Contract law: a comparative introduction, Cheltenham, Edward Elgar, 

2014, 124. 
655 J. WAELKENS, "Belgian Perspective on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 

2013, 1349-1350. Frankrijk: A. COLIN en H. CAPITANT, Traité de droit civil. Tome ii obligations, theorie generale, droit reels 

principaux, Parijs, Librairie Dalloz, 1959, 454; J. ROCHFELD, "Interprétation objective des contrats: audace des juges du fond 

hors du regard de la Cour de cassation" (noot onder Parijs 21 mei 1999), JCP 2000, I, (272) n° 7; A. SERIAUX, Droit des 

obligations, Parijs, Presses Universitaires de France, 1998, 169-170; K. ZWEIGERT en H. KÖTZ, Introduction to comparative 

law, Oxford, Clarendon, 1998, 402. 
656 J. WAELKENS, "Belgian Perspective on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 

2013, 1350. Frankrijk: J. ROCHFELD, "Interprétation objective des contrats: audace des juges du fond hors du regard de la 

Cour de cassation" (noot onder Parijs 21 mei 1999), JCP 2000, I, (272) n° 7; A. SERIAUX, Droit des obligations, Parijs, Presses 

Universitaires de France, 1998, 169-170. 
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de basisregel.657 De interpretatie te goeder trouw mag aldus niet gebruikt worden in combinatie 

met de basisinterpretatieregel die voorrang geeft aan de subjectieve werkelijke partijwil. Toch 

gebeurt dit in de praktijk wel.658 Dit is te verklaren door het feit dat zowel de basisregels als de 

interpretatie te goeder trouw als doel hebben de werkelijke partijbedoeling te achterhalen. Er 

moet echter over gewaakt worden het toepassingsgebied van beide regels niet door elkaar te 

halen. De basisregel peilt naar de subjectieve werkelijke bedoeling, terwijl de interpretatie te 

goeder trouw zich richt op de geobjectiveerde werkelijke bedoeling. Deze dichotomie 

rechtvaardigt de subsidiariteit van de meer objectieve regels: binnen een in se subjectief 

systeem, moet men voorrang geven aan de meer subjectieve bepalingen. 

Noordnatie sloot een contract met The Tokyo Marine and Fire Ins. Cy. Sloten voor de opslag 

van witte kristalsuiker. De algemene voorwaarden van het contract van Noordnatie bevatten 

volgend exoneratiebeding: "De behandelaar is slechts aansprakelijk voor de schade die het 

rechtstreeks gevolg is van zijn concreet bewezen eigen fout en/of van die van zijn aangestelden, 

[…] zodat onder andere gevallen van overmacht, ongekende en onbewezen oorzaak […] geen 

aanleiding kunnen geven tot verantwoordelijkheid, evenmin als schade […] geheel of ten dele 

te wijten aan […] schimmel." Toen de opdrachtgever de suiker wilde verschepen, merkte hij 

schimmelschade en vlekvorming door de onvakkundige opstapeling van de goederen. De 

zakken suiker waren te hoog in het magazijn opgestapeld en de ventilatie was onvoldoende. 

De opdrachtgever eiste een schadevergoeding. Noordnatie beriep zich echter op het 

exoneratiebeding en stelde dat iedere aansprakelijkheid was uitgesloten wanneer de schade te 

wijten was aan omstandigheden zoals schimmel. De rechter oordeelde dat de 

standaardbedingen van Noordnatie tussen de partijen aanvaard waren, aangezien de 

opdrachtgever bij de contractsluiting een exemplaar van die voorwaarden had ontvangen en 

tegen de toepasselijkheid ervan geen bezwaar maakte. De subjectieve werkelijke 

partijbedoeling viel hier niet te achterhalen. De rechter ging over tot een interpretatie op basis 

van de redelijkheid en oordeelde: "dat uit een redelijke lezing van artikel 5 algemene 

voorwaarden enkel kan worden afgeleid dat de exoneratie enkel de schimmel betreft die niet 

het gevolg is van de eigen fout van de goederenbehandelaar, dat ten deze de schimmelvorming 

het gevolg is van de onoordeelkundige stapelwijze."659 

                                                 
657 A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, 

Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-25. 
658 Bijvoorbeeld Cass. 24 september 1992, Arr.Cass. 1991-92, 1131; Bull. 1992, 1052; Pas. 1992, I, 1052; RW 1992-93, 789 

("Dat het bestreden arrest van voormelde clausule geen met haar bewoordingen onverenigbare uitlegging geeft en derhalve 

de bewijskracht van de verzekeringsovereenkomst waarin ze voorkomt niet miskent, maar dat het, overeenkomstig artikel 1156 

BW, de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen verkiest boven de letterlijke zin van de woorden en aan die clausule de 

gevolgen toekent welke die te goeder trouw ten uitvoer gebrachte clausule, volgens de uitlegging van het arrest, wettig tussen 

de partijen heeft. Dat het arrest derhalve noch de artikelen 1319, 1320 en 1322 BW, noch de artikelen 1134, 1135 en 1156 BW 

schendt."); Pol. Gent 4 oktober 2010, TGR-TWVR 2011, 127 ("De verzekeringsovereenkomst moet te goeder trouw worden 

uitgevoerd. Al is de mogelijkheid verhaal uit te oefenen in casu weldegelijk bedongen, toch kan het niet de bedoeling van de 

verzekeringsovereenkomst geweest zijn verhaal mogelijk te maken wegens het loutere administratieve nalaten van het omruilen 

van het buitenlands rijbewijs, terwijl niet betwist wordt dat dat rijbewijs volstaat om er een Belgisch te bekomen en de 

bestuurder aldus in de voorwaarden verkeerde voor een Belgisch rijbewijs. In die omstandigheden en op die basis kan de 

rechtbank op grond van het vereiste van de contractuele goede trouw en de reële bedoeling van de contracterende partijen op 

rechtsgeldige wijze het verhaal van de verzekeraar afwijzen.", met verwijzing naar Cass. 24 september 1992). Frankrijk: Lyon 

27 mei 1975, D. 1976, 637 ("Mais, attendu que l'article 1134 CC dispose que […]; qu'aux termes de l'article 1156 CC […] les 

époux Poitoux, qui vendaient leur terrain à un prix élevé, ne pouvaient raisonnablement se réserver un droit discrétionnaire 

de faire modifier […]; que le commune intention des parties a, en réalité, été […]."). 
659 Antwerpen 29 juni 1998, RHA 1998, 419. 
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 BASISREGEL IN NEDERLAND – In Nederland vormt de interpretatie te goeder trouw, zoals 

neergelegd in de Haviltex-maatstaf, de basisinterpretatieregel. Het criterium van de subjectieve 

werkelijke partijwil is daar verlaten als interpretatiemethode, en het criterium van de 

geobjectiveerde werkelijke partijwil is ervoor in de plaats gesteld. Hieruit volgt dat de 

interpretatie te goeder trouw in Nederland in geen geval als subsidiair te kwalificeren valt. 

 GEEN ONDERLINGE HIËRARCHIE TUSSEN REGELS DIE EROP GERICHT ZIJN DE 

GEOBJECTIVEERDE WERKELIJKE BEDOELING TE ACHTERHALEN – Tussen de regels regels die 

erop gericht zijn de geobjectiveerde werkelijke bedoeling te achterhalen, bestaat er onderling 

geen hiërarchie. De bepalingen die ertoe strekken de ideale partijwil vast te stellen (nrs. 190 en 

volgende) concretiseren de interpretatie te goeder trouw. Men kan de algemene en de concretere 

regels vrijelijk naast elkaar gebruiken.660  

Verwijzen we naar het het voorbeeld waarmee POTHIER de regel van artikel 1158 BW 

verduidelijkte (nr. 197).661 Een onroerend goed was voor negen jaar verhuurd voor "la somme 

de 300". De som van 300 was een jaarlijks af te rekenen huurprijs, omdat het ten tijde van 

POTHIER eigen was aan het huurcontract dat de overeengekomen huurprijs jaarlijks te betalen 

was. POTHIER vulde dit voorbeeld echter verder aan. Als de som van 300 de waarde uitmaakte 

van een huurprijs van negen jaar, dan kon men niet besluiten dat het hier ging om een jaarlijkse 

huurprijs. In dat geval kijkt men naar de redelijke interpretatie op basis van de goede trouw in 

het algemeen.  

D. Specifieke invulling van de interpretatie volgens de geobjectiveerde werkelijke 

partijbedoeling: interpretatie volgens de ideale partijwil 

1. Concept interpretatie volgens de ideale partijwil 

 INTERPRETATIE VOLGENS DE GEOBJECTIVEERDE WERKELIJKE PARTIJBEDOELING KENT 

NEERSLAG IN SPECIFIEKE BEPALINGEN DIE EROP GERICHT ZIJN DE IDEALE PARTIJBEDOELING 

TE ACHTERHALEN – De interpretatie volgens de geobjectiveerde werkelijke partijbedoeling 

vindt niet alleen zijn neerslag in de algemene interpretatie te goeder trouw, maar wordt ook 

geconcretiseerd in verschillende specifiekere regels. Deze concrete regels worden in het 

algemeen beschreven onder de noemer "regels die erop gericht zijn de "hypothetische" of 

                                                 
660 Frankrijk: J. ROCHFELD, "Interprétation objective des contrats: audace des juges du fond hors du regard de la Cour de 

cassation" (noot onder Parijs 21 mei 1999), JCP 2000, I, (272) n° 7. 
661 Frankrijk: R. J. POTHIER, Traité des obligations, Parijs, Siffrein, 1821, I, I, I, I, VI, Règles pour l'interprétation des 

conventions, n° 93. Zie ook G. BAUDRY-LACANTINERIE, Précis de droit civil contenant dans une première partie l'exposé des 

principes et dans une deuxième les questions de détail et les controverses, II, Parijs, Sirey, 1921, 86; E. DE CALLATAŸ, Études 

sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 121; F. LAURENT, Principes de droit civil, XVI, Brussel, Bruylant-

Christophe, 1878, 585. 
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"vermoedelijke",662 of de "ideale"663 bedoeling te achterhalen". Wij verkiezen de term "ideaal" 

te gebruiken, eerder dan "hypothetisch". Hypothetisch betekent immers "berustend op een 

hypothese, niet zeker".664 De kwalificatie van de regels die erop gericht zijn de objectieve 

werkelijke partijbedoeling te achterhalen als "hypothetisch" is in geen geval verkeerd. De regels 

berusten immers op een hypothese, namelijk de vooronderstelling dat de partijen redelijk zijn, 

zodat men ook op basis van de redelijkheid moet interpreteren. Deze terminologie kan echter 

ook verwarring stichten, aangezien "hypothetisch" en "werkelijk" aan elkaar tegengesteld zijn 

en het doel van de bepalingen erin ligt de werkelijke partijbedoeling te achterhalen. "Ideaal" 

betekent dan weer "zoals men zich niet beter wensen kan, bijna volmaakt".665 Een dergelijke 

vlag dekt eerder de lading. De partijen zijn nog steeds de werkelijke contractanten, maar er 

wordt vanuit gegaan dat hun reëele bedoeling redelijk en billijk is, zodat hun werkelijke wil 

naar een volmaakte bedoeling neigt. Deze concrete bepalingen, die alle berusten op de 

hypothese dat de partijen redelijk zijn,666 noemen wij dus "bepalingen die erop gericht zijn de 

                                                 
662 C. CAUFFMAN, "Over verbindende en niet-verbindende eenzijdige (wils-)verklaringen", DAOR 2010, 168; M. COENE, "Art. 

895 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 

Mechelen, Kluwer, losbl., 39; B. DE CONINCK, "Le droit commun de l'interprétation des contrats", DAOR 2001, 40; A. DE 

BOECK en M. VAN HOECKE, "The Interpretation of Standard Clauses in European Contract Law" in H. COLLINS (ed.), Standard 

contract terms in Europe: a basis for and a challenge to European contract law, Alphen aan den Rĳn, Kluwer Law 

International, 2008, 215; I. DEMUYNCK, "Interpretatie van verzekeringsovereenkomsten" (noot onder Vred. Sint-Kwintens-

Lennik 13 november 2000), DCCR 2002, 71; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. DE TEMMERMAN, "Overzicht van 

rechtspraak (1981-1992)", TPR 1994, 449; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 3. Uitlegging en implementatie 

van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-134; 

M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, "Testamenten", TPR 1999, 979; A. VAN OEVELEN, "De interpretatie de 

goeder trouw van overeenkomsten en de toepassing ervan op de omzetting van een hypothecaire volmacht" (noot onder Cass. 

23 maart 2006), RW 2006-07, 875; J. WAELKENS, "Belgian Perspective on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin 

Bank (Respondent)", ERPL 2013, 1333, 1339; J. WAELKENS, "Interpretatie van een borgtochtovereenkomst" (noot onder 

Cassatie 1 maart 2012), DAOR 2013, 94; J. WAELKENS, "Interpretatie van een koopovereenkomst" (noot onder Kh. 

Dendermonde 21 november 2013, DAOR 2014, 53. Frankrijk: A. SERIAUX, Droit des obligations, Parijs, Presses 

Universitaires de France, 1998, 169; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation 

des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 26; P. SIMLER, "J.-Cl. 

Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 20: Contrats et obligations. Interprétation des contrats. La mise en œuvre: rôle respectif des juges 

du fond et de la Cour de cassation" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 19; R. P. J. L. TJITTES, "Uitleg van schriftelijke 

contracten", RMT 2005, 4; K. ZWEIGERT en H. KÖTZ, Introduction to comparative law, Oxford, Clarendon, 1998, 402. 

Rechtsvergelijkend: C. W. CANARIS en H. C. GRIGOLEIT, "Interpretation of Contracts" in A. HARTKAMP ea (eds.), Towards a 

European Civil Code, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2004, 447. 
663 A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, 

Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-13; J. WAELKENS, "Belgian Perspective on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin 

Bank (Respondent)", ERPL 2013, 1333; J. WAELKENS, "Interpretatie van een borgtochtovereenkomst" (noot onder Cassatie 1 

maart 2012), DAOR 2013, 94. 
664 Van Dale, v° Hypothetisch. 
665 Van Dale, v° Ideaal. 
666 Algemeen: A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et 

pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-24; R. VANDEPUTTE, De overeenkomst: haar ontstaan, haar uitvoering en 

verdwijning, haar bewijs, Brussel, Larcier, 1977, 105; P. WERY, Droit des obligations, vol. I, Théorie générale du contrat, 

Brussel, Larcier, 2011, 396. Frankrijk: C. DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations conventionelles en général, II, 

Parijs, Durand, 1876, 3; L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, Parijs, Recueil Sirey, 1933, 127; M. PLANIOL en 

G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, T. VI: Obligations, Parijs, LGDJ, 1952, 482; F. TERRE, P. SIMLER en Y. 

LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 468. Uitleg in de zin dat bepaling wettig is of gevolg heeft: Arbh. Bergen 8 

mei 1987, JLMB 1987, 1339; JT 1988, 140, concl. J. F. LECLERCQ; Soc.Kron. 1988, 13, noot ("Attendu que l'article 1157 

dispose que […]. Il ne peut raisonneblement être interprété que […]."); Kh. Brussel 20 april 1998, RHA 1998, 440 ("De logica 

dwingt hier tot één besluit: het verblijf in een toonzaal, garage of achter een omheining is constitutief van de dekking. Het 

beding heeft maw enkel zin wanneer die lezing gevolgd worden (artikel 1157 BW)"); E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats 

en droit belge" in L'interprétation en droit. Approche pluridisciplinaire, Brussel, Facultés universitaires Saint-Louis, 1978, 

306; A. CRUQUENAIRE, "Le rôle du juge en matière d'interprétation du contrat" in P. WERY en S. STIJNS (eds.), De rol van de 

rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, 289; J. DABIN, noot onder Cass. 30 januari 1947, RCJB 1947, 218; E. DE 
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ideale partijbedoeling te achterhalen." De bepalingen zijn expliciet opgenomen in de 

harmonisatie-instrumenten en in de wetgeving van België en Frankrijk. In Nederland en 

Engeland zijn de regels die de interpretatie volgens de ideale partijwil beschrijven niet als 

zodanig in de wet terug te vinden. Ze spelen echter wel een rol bij de uitlegging van 

overeenkomsten en eenzijdige rechtshandelingen, maar worden geïncorporeerd onder de brede 

noemer van de basisinterpretatieregels (Nederland: Haviltex-norm en Engeland: Investors-

norm). Aangezien de basisnorm in Engeland de interpretatie volgens de objectieve 

partijbedoeling beschrijft, moeten de regels die erop gericht zijn de ideale partijbedoeling te 

achterhalen in Engeland iets objectiever opgevat worden dan in de andere jurisdicties. De 

interpretator zoekt niet naar de wil van de werkelijke contractanten, maar gaat na wat de 

rechtshandeling zou betekenen voor een abstracte, redelijke, geïnformeerde, derde persoon.  

 SUBJECTIEVE EN OBJECTIEVE COMPONENT – Net als de interpretatie te goeder trouw, heeft 

ook de interpretatie volgens de ideale partijwil een subjectieve en een objectieve component. 

Het ijkpunt voor de uitlegging blijft enerzijds nog steeds de werkelijke partijbedoeling.667 

Achter de zoektocht naar de nuttige betekenis, of de zin op basis van de gebruiken of de meest 

economische uitlegging, schuilt de bekommernis om te ontdekken wat, met de hoogste graad 

van waarschijnlijkheid, kan corresponderen aan de werkelijke partijwil.668 Op die manier wil 

                                                 
CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 125; J. F. LECLERCQ, Conclusie bij Arbh. 

Bergen 8 mei 1987, JT 1988, 141. Frankrijk: C. DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations conventionelles en 

général, II, Parijs, Durand, 1876, 11; H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. MAZEAUD en F. CHABAS, Leçons de droit civil, II, vol. 1, 

Obligations: théorie générale, Parijs, Montchrestien, 1998, 336; F. TERRE, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, 

Dalloz, 2009, 468. Nederland: A. C. VAN SCHAIK, "Uitlegregels", WNPR 1998, 273. Engeland: Langston v Langston [1834] 

2 Cl. & Fin. 194 ("Ut res magis valeat quam pereat is a rule of common law of common sense."); K. LEWISON, The Interpretation 

of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 289. Uitleg met inachtneming van de overeenkomst als geheel: A. 

CRUQUENAIRE, "Le rôle du juge en matière d'interprétation du contrat" in P. WERY en S. STIJNS (eds.), De rol van de rechter in 

het contract, Brugge, die Keure, 2014, 291. Frankrijk: Parijs 2 december 1985, Gaz. Pal. 1986, 1, 214, noot PIEDELIÈVRE; 

RTD civ. 1986, 743, noot J. MESTRE ("Conformément à l'article 1158 CC, aucun doute ne pouvait raisonnablement subsister 

sur ce point dans l'esprit des parties."); H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. MAZEAUD en F. CHABAS, Leçons de droit civil, II, vol. 

1, Obligations: théorie générale, Parijs, Montchrestien, 1998, 335; F. TERRE, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, 

Parijs, Dalloz, 2009, 468. Uitleg volgens de gebruiken: E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats en droit belge" in 

L'interprétation en droit. Approche pluridisciplinaire, Brussel, Facultés universitaires Saint-Louis, 1978, 309; E. DE 

CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 123. Artikel 1161 BW: Kh. Brussel 5 oktober 

1973, BRH 1974, 238 ("Attendu qu'il faut constater que l'article 5 […] fait partie d'un tout […]. Dès lors il y a lieu de faire 

application de l'article 1161, conforme au bon sens."); A. CRUQUENAIRE, "Le rôle du juge en matière d'interprétation du contrat" 

in P. WERY en S. STIJNS (eds.), De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, 288. Frankrijk: F. TERRE, P. 

SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 468. 
667 Gent 29 september 1995, RW 1996-97, 818, noot S. MOSSELMANS ("Wanneer om tot het bestaan van een last te concluderen, 

d.w.z. om de werkelijke bedoeling van de erflaatster te kennen, uitlegging (artikel 1157 BW) vereist is, dient tot het niet-bestaan 

van de last besloten te worden."); L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 278; A. 

CRUQUENAIRE, "Le rôle du juge en matière d'interprétation du contrat" in P. WERY en S. STIJNS (eds.), De rol van de rechter in 

het contract, Brugge, die Keure, 2014, 291; W. DE BONDT, "Uitlegging van eenzijdige contractuele documenten", TBBR 2001, 

143; E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 126; Y. HANNEQUART, " 

Interprétation des contrats " in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 132; F. LAURENT, Principes 

de droit civil, XVI, Brussel, Bruylant-Christophe, 1878, 585; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, Brussel, Bruylant, 

2010, 607; P. WERY, Droit des obligations, vol. I, Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 397; I. VEROUGSTRAETE, 

"Wil en vertrouwen bij het totstandkomen van overeenkomsten", TPR 1990, 1176. Frankrijk: P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 

à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in 

JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 42; R. P. J. L. TJITTES, "Uitleg van schriftelijke contracten", RMT 2005, 4. 
668 E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats en droit belge" in L'interprétation en droit. Approche pluridisciplinaire, Brussel, 

Facultés universitaires Saint-Louis, 1978, 313. Frankrijk: A. SERIAUX, Droit des obligations, Parijs, Presses Universitaires de 

France, 1998, 170; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. 
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de wetgever via de regels die erop gericht zijn de ideale partijwil te determineren ook het 

principe van de wilsautonomie respecteren.669 Dit maakt de subjectieve pool uit. In Engeland 

bestaat deze subjectieve component slechts in afgezwakte vorm: de bepalingen die de 

interpretatie volgens de ideale partijwil beschrijven, beogen daar niet de werkelijke 

partijbedoeling, maar wel de objectieve bedoeling bloot te leggen. De interpretator moet 

anderzijds, door de bepalingen die erop gericht zijn de ideale partijbedoeling te achterhalen, 

nagaan wat de partijen in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs hebben bedoeld met de 

bepalingen, wat de objectieve pool uitmaakt.670  

 DRIE SPECIFIEKE REGELS – De interpretatie volgens de ideale partijwil bestaat uit drie 

specifieke regels. Een eerste regel stelt dat die uitleg moet verkozen worden in de zin dat een 

bepaling wettig is of gevolg heeft (nrs. 206 en volgende). Een tweede regel schrijft de uitleg 

met inachtneming van de rechtshandeling als geheel voor (nrs. 223 en volgende). Een derde 

regel bepaalt dat een interpretator rekening mag houden met de gebruiken wanneer hij te maken 

krijgt met een dubbelzinnig beding (nrs. 248 en volgende). 

2. Grondslag interpretatie volgens de ideale partijbedoeling 

a. Grondslag in de wet 

 Uitleg in de zin dat bepaling wettig is of gevolg heeft 

 ULPIANUS EN POTHIER – De uitleg in de zin dat een bepaling wettig is of gevolg heeft komt 

voort uit ULPIANUS' regel uit de Digesten: "Wanneer de taal van bedingen dubbelzinnig is, past 

het het beste deze betekenis aan te nemen op basis waarvan het onderwerp beschermd 

wordt."671
 Via POTHIER vond deze regel zijn weg naar de Belgische, Franse en oud-Nederlandse 

Code Civil. De tweede interpretatieregel van POTHIER luidde: "Lorsqu'une clause est 

susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui dans lequel elle peut avoir quelque 

effect, que dans celui dans lequel elle n'en pourroit avoir acun."672 Een gelijkaardige regel is 

niet te vinden bij DOMAT. Mogelijk beschouwde hij deze regel als zo vanzelfsprekend, dat hij 

het niet de moeite vond deze expliciet op te nemen.673  

                                                 
L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 26; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 

à 1164. Fasc. 20: Contrats et obligations. Interprétation des contrats. La mise en œuvre: rôle respectif des juges du fond et de 

la Cour de cassation" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 19. 
669 Frankrijk: P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 20: Contrats et obligations. Interprétation des contrats. La mise 

en œuvre: rôle respectif des juges du fond et de la Cour de cassation" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 26. 
670 A. CRUQUENAIRE, "Le rôle du juge en matière d'interprétation du contrat" in P. WERY en S. STIJNS (eds.), De rol van de 

rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, 291; R. P. J. L. TJITTES, "Uitleg van schriftelijke contracten", RMT 2005, 4; 

B. VEECKMANS, "Interpretatie en aanverwante rechtsbegrippen in geschillen tussen contractanten", Limb. Rechtsl. 2000, 348. 

Frankrijk: A. COLIN en H. CAPITANT, Traité de droit civil. Tome ii obligations, theorie generale, droit reels principaux, Parijs, 

Librairie Dalloz, 1959, 454. 
671 D. XLV, 1, 80 ("Quoties in stipulationibus ambigua oratio est, commodissimum est id accipi quo res de qua agitur in tuto 

sit."). Frankrijk: Zie ook C. DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations conventionelles en général, II, Parijs, Durand, 

1876, 11; M. PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, II, Parijs, LGDJ, 1926, 419. 
672 Frankrijk: R. J. POTHIER, Traité des obligations, Parijs, Siffrein, 1821, I, I, I, I, VI, Règles pour l'interprétation des 

conventions, n° 92. 
673 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 126. 
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POTHIER verduidelijkte zijn interpretatieregel via het volgende voorbeeld. Op het einde van 

een verdelingsakte gesloten tussen Pierre en Paul was opgenomen: "il a été convenu entre 

Pierre et Paul, que Paul peut passer sur ses héritages." In puur grammaticale zin kon "ses 

héritages" zowel slaan op de erven van Paul als op die van Pierre. Toch kon er geen twijfel 

bestaan dat hier op de grond van Pierre gedoeld werd. Anders had dit beding geen zin: Paul 

kon immers in elk geval gebruik maken van zijn eigen erven, ook zonder dat een dergelijk 

beding werd opgenomen.674 DE CALLATAŸ werkt dit voorbeeld nog verder uit.675 Was er in 

dezelfde akte opgenomen dat "Paul perdrait tel avantage au cas où il se marierait après sa 

mort", dan was het werkelijk onmogelijk dat de "sa" op Paul doelde. Deze kon immers niet 

huwen wanneer hij overleden was. Noodzakelijkerwijs verwezen partijen in dit beding naar de 

dood van Pierre. 

 ARTIKEL 1157 BW/CC EN ARTIKEL 1380 OUD NEDERLANDS BW – De uitleg in de zin dat een 

bepaling wettig is of gevolgen kan hebben, vindt zijn neerslag in artikel 1157 BW/CC, dat luidt: 

"Wanneer een beding voor tweeërlei zin vatbaar is, moet men het veeleer opvatten in de zin 

waarin het enig gevolg kan hebben, dan in die waarin het geen gevolg kan teweegbrengen." 

Vanaf 1 oktober 2016 ligt deze regel in Frankrijk neer in artikel 1191 CC.676 Dezelfde regel 

was vroeger opgenomen in artikel 1380 oud Nederlands BW. 

 HARMONISATIE-INSTRUMENTEN – Ook in de harmonisatie-instrumenten is deze regel 

opgenomen. Artikel II – 8:106 DCFR (Preference for interpretation which gives terms effect) 

stelt: "An interpretation which renders the terms of the contract lawful, or effective, is to be 

preferred to one which would not." Artikel 4.5 Unidroit Principes (All terms to be given effect) 

bepaalt: "Contract terms shall be interpreted so as to give effect to all the terms rather than to 

deprive some of them of effect." Het Weens Koopverdrag bevat geen expliciet geformuleerde 

interpretatieregel in de zin dat een bepaling wettig is of gevolg heeft. Deze is wel impliciet 

opgenomen in artikel 8 CISG.677 

 Uitleg met inachtneming van de rechtshandeling als geheel 

 JULIANUS, CELSUS EN PAULUS – Ook de uitleg met inachtneming van de rechtshandeling als 

geheel gaat terug op de Digesten. Hierin stelde JULIANUS enerzijds: "Telkens wanneer een zelfde 

term twee betekenissen uitdrukt, is het het beste deze betekenis aan te nemen, die geschikter is 

                                                 
674 Frankrijk: R. J. POTHIER, Traité des obligations, Parijs, Siffrein, 1821, I, I, I, I, VI, Règles pour l'interprétation des 

conventions, n° 92. Zie ook E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 126; Y. 

HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 133. 

Frankrijk: G. BAUDRY-LACANTINERIE, Précis de droit civil contenant dans une première partie l'exposé des principes et dans 

une deuxième les questions de détail et les controverses, II, Parijs, Sirey, 1921, 86; C. DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des 

obligations conventionelles en général, II, Parijs, Durand, 1876, 11-12. 
675 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 126. Zie ook Y. HANNEQUART, 

"Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 133. 
676 Frankrijk: Nieuw artikel 1191 CC: "Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte 

sur celui qui ne lui en fait produire aucun." 
677 CISG: P. SCHLECHTRIEM en I. SCHWENZER, Commentary on the UN Convention on the international sale of goods (CISG), 

Oxford, Oxford University Press, 2010, 134. 
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om ervoor te zorgen dat het onderwerp kan uitgevoerd worden."678 en anderzijds: "Telkens 

wanneer er een dubbelzinnig woord is, ofwel in overeenkomsten ofwel in uitzonderingen, is het 

het meest aangewezen het op die manier te begrijpen zodat de zaak waarop het betrekking heeft 

eerder gevolg kan hebben dan dat deze teniet gaat."679 Bovendien beschreef CELSUS 

wetsinterpretatie als volgt: "Het is niet juist, tenzij men de gehele wet onderzocht heeft, te 

oordelen of te beschikken over één bepaald deel ervan dat naar voor gebracht is."680 Ook 

PAULUS sprak zich uit over dit onderwerp: "Over het algemeen moet men ervanuitgaan dat 

dingen die samen opgenomen zijn in inleidingen, ook in de bepalingen herhaald worden."681 

 POTHIER EN DOMAT (1) – DOMAT en POTHIER onderscheidden twee verschillende soorten van 

interpretatie met inachtneming van de rechtshandeling als geheel. Enerzijds luidde de derde 

interpretatieregel van POTHIER: "Lorsque dans un contrat, des termes sont susceptibles de deux 

sens, on doit les entendre dans le sens qui convient le plus à la nature du contrat."682  

POTHIER verduidelijkte deze regel via een voorbeeld.683 Een huur van een onroerend goed 

wordt gesloten voor negen jaar voor "la somme de 300". De som van 300 moet niet gezien 

worden als een eenmalig te betalen bedrag, maar wel als een jaarlijks af te rekenen huurprijs, 

die dus in totaal negen keer te betalen is. Ten tijde van POTHIER werd de overeengekomen 

huurpijs immers traditioneel uitgedrukt in een jaarlijks te betalen bedrag.  

Een gelijkaardige bepaling is terug te vinden bij DOMAT, die in zijn vijfde interpretatieregel 

verwees naar de gemeenschappelijke wil van de partijen en eraan toevoegde dat ook het 

voorwerp van de overeenkomst een rol speelt bij uitlegging: "Si les termes d'une convention 

ont un double sens, il faut prendre celui qui est le plus conforme à l'intention commune des 

contractants et qui se rapporte le plus au sujet de la convention."684  

 POTHIER EN DOMAT (2) – Anderzijds hield de zesde regel van POTHIER het volgende in: "On 

doit interpréter une clause par les autres clauses contenues dans l'acte, soit qu'elles précédent, 

ou qu'elles suivent."685  

                                                 
678 D. 50, 17, 67 ("Quoties idem sermo duas sententias exprimit, ea potissimum excipiatur, quae rei gerendae aptior est."). 

Frankrijk: Zie ook C. DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations conventionelles en général, II, Parijs, Durand, 

1876, 14. 
679 D. 34, 5, 12 ("Quotiens in actionibus aut in exceptionibus ambigua oratio est, commodissimum est id accipi, quo res de qua 

agitur magis valeat quam pereat."). 
680 D. 1, 3, 24 ("Incivile est nisi tota lege perspecta una aliqua particula eius proposita iudicare vel respondere.").  
681 D. 45, 1, 134, 1 ("Plerumque ea, quae praefationibus convenisse concipiuntur, etiam in stipulationibus repetita creduntur."). 
682 R. J. POTHIER, Traité des obligations, Parijs, Siffrein, 1821, I, I, I, I, VI, Règles pour l'interprétation des conventions, n° 93. 
683 R. J. POTHIER, Traité des obligations, Parijs, Siffrein, 1821, I, I, I, I, VI, Règles pour l'interprétation des conventions, n° 93. 

Zie ook E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 121; F. LAURENT, Principes de 

droit civil, XVI, Brussel, Bruylant-Christophe, 1878, 585. Frankrijk: G. BAUDRY-LACANTINERIE, Précis de droit civil 

contenant dans une première partie l'exposé des principes et dans une deuxième les questions de détail et les controverses, II, 

Parijs, Sirey, 1921, 86. 
684 J. DOMAT, Les loix civiles dans leur ordre naturel, Parijs, chez Coignard, 1695, I, I, I, I, II: "Des principes qui suivent de la 

nature des conventions. Et des règles pour les interpréter", 5e regel. 
685 R. J. POTHIER, Traité des obligations, Parijs, Siffrein, 1821, I, I, I, I, VI, Règles pour l'interprétation des conventions, n° 96. 
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POTHIER vermeldde bij deze regel een voorbeeld686 dat hij zelf ontleend had aan de Digesten.687 

In een verkoopcontract van een onroerend goed namen partijen op dat het goed verkocht werd 

"uti optimus maximus", "in de best mogelijke staat". Hiermee doelden ze erop dat het goed niet 

bezwaard was door enige lasten. Een tweede clausule bepaalde dat de verkoper enkel garant 

stond voor zijn eigen daden. Het tweede beding verduidelijkte de betekenis van het eerste en 

beperkte de algemeenheid van de bewoordingen ervan. Met het eerste beding gaven partijen 

aan dat de verkoper zelf geen last op het goed had gevestigd en dat het vrij was van alle lasten 

die hij erop kon leggen. De tweede clausule gaf weer dat de verkoper niet garandeerde dat de 

grond vrij was van lasten die anderen erop hadden gelegd en waar de verkoper zelf geen weet 

van had. 

Deze regel was verwant aan de derde regel van DOMAT: "Toutes les clauses des conventions 

s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de toute la suite 

de l'acte entier, et même de ce qui est énoncé dans les préambules."688 DOMAT haalde zijn 

inspiratie bij de regel voor de uitlegging van wetten van CELSUS.689 Hij verwees hier, in lijn 

met PAULUS, niet alleen naar de gehele akte, maar ook naar de preambules (nrs. 356 en 

volgende).  

 ARTIKEL 1158 BW/CC, ARTIKEL 1381 OUD NEDERLANDS BW, ARTIKEL 1161 BW/CC, 

ARTIKEL 1384 OUD NEDERLANDS BW EN ARTIKEL 1189 NIEUWE FRANSE CC – De twee 

verschillende soorten van interpretatie met inachtneming van de rechtshandeling als geheel die 

DOMAT en POTHIER onderscheidden, reflecteren zich in de later opgestelde Nederlandse, 

Belgische en Franse interpretatieregels. Artikel 1158 BW/CC en artikel 1381 oud Nederlands 

BW luiden: "Bewoordingen die voor tweeërlei zin vatbaar zijn, moeten worden opgevat in de 

zin die met de inhoud van het contract het best overeenstemt." DOMAT verwees in zijn regel 

naar het "sujet" van de overeenkomst, POTHIER had het over de "nature", en in de Code Civil 

staat de term "inhoud" ("matière"). Het is niet duidelijk waarom deze aanpassing gebeurd is.690 

Wel staat het vast dat al deze termen dezelfde idee weergeven. Ze doelen allemaal op de 

specifieke elementen die eigen zijn aan een bepaald contract en die partijen erin hebben 

vastgelegd en verondersteld.691 Artikel 1161 BW/CC en artikel 1384 oud Nederlands BW 

stellen: "Alle bedingen van een overeenkomst worden uitgelegd het ene door het andere, zodat 

elk beding wordt opgevat in de zin die uit de gehele akte voortvloeit." Deze regel vertoont meer 

gelijkenissen met de derde regel van DOMAT dan met de corresponderende regel van 

POTHIER.692 In de vernieuwde Franse Code Civil, die in werking treedt op 1 oktober 2016, is de 

                                                 
686 R. J. POTHIER, Traité des obligations, Parijs, Siffrein, 1821, I, I, I, I, VI, Règles pour l'interprétation des conventions, n° 96. 

Zie ook F. LAURENT, Principes de droit civil, XVI, Brussel, Bruylant-Christophe, 1878, 586. Frankrijk: C. DEMOLOMBE, 

Traité des contrats ou des obligations conventionelles en général, II, Parijs, Durand, 1876, 23. 
687 D. 50, 16, 126 (Proculus). 
688 J. DOMAT, Les loix civiles dans leur ordre naturel, Parijs, chez Coignard, 1695, I, I, I, I, II: "Des principes qui suivent de la 

nature des conventions. Et des règles pour les interpreter", 3e regel. 
689 J. DOMAT, Les loix civiles dans leur ordre naturel, Parijs, chez Coignard, 1695, I, I, I, I, II: "Des principes qui suivent de la 

nature des conventions. Et des règles pour les interpréter", 3e regel. 
690 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 123; Y. HANNEQUART, 

"Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 136. 
691 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 122-123. 
692 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 113; Y. HANNEQUART, 

"Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 141. 
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uitleg met inachtneming van de rechtshandeling als geheel slechts opgenomen in één regel. Het 

nieuwe artikel 1189 CC bepaalt: "Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par 

rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout 

entier." 

 HARMONISATIE-INSTRUMENTEN – In de harmonisatie-instrumenten is de uitleg met 

inachtneming van de rechtshandeling als geheel, net als in het nieuwe Franse contractenrecht, 

niet opgesplitst in twee verschillende regels. Artikel II – 8:105 DCFR (Reference to contract as 

a whole) beschrijft de regel als volgt: "Terms and expressions are to be interpreted in the light 

of the whole contract in which they appear." Artikel 4.4 Unidroit Principes (Reference to 

contract or statement as a whole) bepaalt dan weer: "Terms and expressions shall be interpreted 

in the light of the whole contract or statement in which they appear." De interpretatieregel 

maakt geen deel uit van een afzonderlijke bepaling in het CISG. Toch speelt die ook hier een 

rol, maar opereert deze onder de algemene regel van artikel 8 CISG.693 

 Uitleg volgens de gebruiken  

 ULPIANUS – De uitleg volgens de gebruiken stamt uit de Digesten, die de volgende regel van 

ULPIANUS bevatten: "In bedingen en in alle contracten moet altijd gezocht worden wat partijen 

gewild hebben. Of, als niet blijkt wat gewild is, zal het gevolg zijn, dat dit gezocht wordt, wat 

in de regio waar het contract is opgesteld, de gewoonte is."694 ULPIANUS hield er ook rekening 

mee dat het mogelijk is dat er in het gewest geen gebruik bestaat over het litigieuze punt of dat 

er meerdere verschillende naast elkaar te onderscheiden gebruiken zijn.695 "Wat nu als er geen 

gebruik van het gewest blijkt te zijn, omdat er meerdere waren?"696, voegde hij daarom toe aan 

zijn regel. In één adem gaf hij hierop ook het antwoord: "In dat geval moet datgene wat het 

minste is geëist worden."697 Hiermee bedoelde hij dat, bij afwezigheid van een gebruik, strikt 

moet worden uitgelegd in die zin dat de schuldenaar zich tot zo weinig mogelijk verbonden 

heeft. 

 POTHIER EN DOMAT – POTHIER en DOMAT pikten de interpretatieregel volgens de gebruiken 

op. De vierde interpretatieregel van POTHIER stelde: "Ce qui peut paraître ambigu dans un 

contrat, s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays."698  

POTHIER illustreerde deze regel als volgt. Ik sluit een contract met een wijnbouwer ter 

cultivering van mijn wijngaard. Het contract preciseert niet hoeveel keer per jaar de 

                                                 
693 CISG: P. SCHLECHTRIEM en I. SCHWENZER, Commentary on the UN Convention on the international sale of goods (CISG), 

Oxford, Oxford University Press, 2010, 124. 
694 D. 50, 17, 34 ("Semper in stipulationibus et in ceteris contractibus id sequimur, quod actum est: aut, si non pareat quid 

actum est, erit consequens, ut id sequamur, quod in regione in qua actum est frequentatur.")  
695 C. DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations conventionelles en général, II, Parijs, Durand, 1876, 17. 
696 D. 50, 17, 34 ("Quid ergo, si neque regionis mos appareat, quia varius fuit?"). 
697 D. 50, 17, 34 ("Ad id, quod minimum est, redigenda summa est."). 
698 R. J. POTHIER, Traité des obligations, Parijs, Siffrein, 1821, I, I, I, I, VI, Règles pour l'interprétation des conventions, n° 94. 
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wijnbouwer het land moet omploegen. We worden verondersteld het aantal ploegbeurten 

overeengekomen te zijn dat de gewoonte is binnen het gewest.699  

DOMAT beschreef in zijn tweede regel hetzelfde principe, maar verwoordde het op een meer 

pertinente manier: "Si l'intention commune des parties ne se découvre pas par l'expression et 

qu'on puisse l'interpréter par quelque usage des lieux, ou des personnes qui ont fait la 

convention, ou par d'autres voies; il faut s'en tenir à ce qui sera de plus vraisemblable, selon 

toutes ses vues."700 In zijn visie ging het niet enkel over de gebruiken van een bepaalde plaats, 

maar ook over de gebruiken zoals die bestonden tussen de contractanten.701  

 ARTIKEL 1159 BW/CC – De uitleg volgens de gebruiken is neergelegd in artikel 1159 BW/CC: 

"Hetgeen dubbelzinnig is, wordt uitgelegd volgens hetgeen gebruikelijk is in het gewest waar 

het contract is aangegaan." De opstellers van de Code Civil hebben de bepaling van POTHIER 

overgenomen en er de precisering aan toegevoegd "waar het contract is aangegaan." De 

karakterisering van de plaats als zijnde de plek van totstandkoming van het contract is niet uit 

de lucht gegrepen. In de Digesten verwees ULPIANUS hier immers al naar. Vanaf 1 oktober 2016 

maakt de uitleg volgens de gebruiken geen expliciet deel meer uit van de Franse 

interpretatieregels uit de Code Civil. Dit betekent niet dat de interpretator geen rekening mag 

houden met de gebruiken bij uitlegging. De uitleg volgens de gebruiken is immers een 

concretisering van de algemene interpretatie te goeder trouw, die nog steeds aanwending kan 

vinden in Frankrijk. Bovendien kan men in elk geval rekening houden met aan de 

rechtshandeling interne elementen bij de uitlegging ervan.  

 HARMONISATIE-INSTRUMENTEN – De interpretatie volgens de gebruiken komt in de 

harmonisatie-instrumenten wel aan bod, maar niet als een apart geformuleerde regel. De 

gebruiken zijn opgenomen onder de lijst van elementen waarmee de rechter rekening mag 

houden wanneer hij een rechtshandeling uitlegt. Zo beschrijft artikel II – 8:102 DCFR (Relevant 

matters): "(1) In interpreting the contract, regard may be had, in particular, to: […] (c) the 

interpretation which has already been given by the parties to terms or expressions which are 

the same as, or similar to, those used in the contract and the practices they have established 

between themselves; (d) the meaning commonly given to such terms or expressions in the 

branch of activity concerned and the interpretation such terms or expressions may already have 

received; […] (f) usages." Artikel 4.3 Unidroit Principes (Relevant circumstances) bepaalt: "In 

applying Articles 4.1 and 4.2, regard shall be had to all the circumstances, including […] (b) 

practices which the parties have established between themselves; […] (e) the meaning 

                                                 
699 R. J. POTHIER, Traité des obligations, Parijs, Siffrein, 1821, I, I, I, I, VI, Règles pour l'interprétation des conventions, n° 94. 

Zie ook E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 123. Frankrijk: G. BAUDRY-

LACANTINERIE, Précis de droit civil contenant dans une première partie l'exposé des principes et dans une deuxième les 

questions de détail et les controverses, II, Parijs, Sirey, 1921, 86; C. DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations 

conventionelles en général, II, Parijs, Durand, 1876, 16. 
700 J. DOMAT, Les loix civiles dans leur ordre naturel, Parijs, chez Coignard, 1695, I, I, I, I, II: "Des principes qui suivent de la 

nature des conventions. Et des règles pour les interpreter", 2e regel. Zie ook Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in 

Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 138. 
701 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 125; Y. HANNEQUART, 

"Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 138. 
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commonly given to terms and expressions in the trade concerned; (f) usages." Ook artikel 8(3) 

Weens Koopverdrag neemt de handelswijzen en de gewoonten op onder de ter zake dienende 

omstandigheden: "Bij het bepalen van de bedoeling van een partij of de zin die een redelijk 

persoon daaraan zou hebben toegekend, dient naar behoren rekening te worden gehouden met 

alle ter zake dienende omstandigheden van het geval, waaronder begrepen de 

onderhandelingen, eventuele handelwijzen die tussen partijen gebruikelijk zijn, gewoonten en 

alle latere gedragingen van partijen." 

b. Grondslag in de rechtspraak 

 BEPALINGEN DIE EROP GERICHT ZIJN DE IDEALE PARTIJBEDOELING TE ACHTERHALEN 

VALLEN IN NEDERLAND EN ENGELAND ONDER DE BASISINTERPRETATIEREGEL (HAVILTEX 

EN INVESTORS) – In Nederland maakten de bepalingen die erop gericht zijn de ideale 

partijbedoeling te achterhalen vroeger deel uit van het Burgerlijk Wetboek, maar zijn ze 

geschrapt bij de invoering van het nieuwe Nederlands BW. In Engeland werden de regels 

vroeger opgenomen in de "canons of construction", die vandaag de dag vervangen zijn door de 

breed geformuleerde Investors-norm. Dit betekent niet dat er aan deze specifieke regels geen 

plaats meer toekomt in Nederland en in Engeland. Zowel in Nederland als in Engeland is 

interpretatie, en de formulering van interpretatieregels, een zaak van de rechtspraak en de 

rechtsleer. Dit heeft in beide jurisdicties geleid tot de formulering van een algemene 

interpretatienorm, die de interpretatie volgens de redelijke partijbedoeling als basis aanneemt. 

De regels die de interpretatie volgens de ideale partijwil beschrijven, blijven toepassing kennen, 

maar ze vinden nu aanwending onder de brede paraplu van de algemene basisinterpretatieregel, 

zij het de Haviltex-norm (Nederland, principe van de interpretatie volgens de geobjectiveerde 

werkelijke partijbedoeling)702 dan wel de Investors-norm (Engeland, principe van de 

interpretatie volgens de objectieve partijbedoeling)703. Deze opname onder de algemene norm 

brengt met zich mee dat de praktische invulling van de regels wel verschilt in deze landen. De 

Engelse Investors-maatstaf is er immers niet op gericht de geobjectiveerde werkelijke 

partijbedoeling te achterhalen, maar beschrijft het principe van de interpretatie volgens de 

objectieve partijbedoeling (interpretatie type 2B). Dit wil zeggen dat de regels die erop gericht 

zijn de ideale partijbedoeling te vinden in Engeland objectiever moeten opgevat worden dan in 

de andere landen: niet de werkelijke, maar wel de objectieve partijwil primeert. In de praktijk 

leiden beide manieren van interpretatie echter vaak tot dezelfde uitkomst.704 Het verschil is 

immers slechts gradueel: interpretatie type 2A gebruikt als referentiepersonen de concrete 

partijen, die redelijk zijn, terwijl de referentiepersonen bij interpretatie type 2B hypothetische, 

abstracte redelijke partijen zijn. Aangezien deze bepalingen alle gebaseerd zijn op de 

                                                 
702 Nederland: A. C. VAN SCHAIK, "Uitlegregels", WNPR 1998, 272. 
703 Engeland: H. G. BEALE, Chitty on contracts, 1: General Principles, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 857; J. BEATSON, A. 

BURROWS en J. CARTWRIGHT, Anson's Law of Contract, Oxford, Oxford University Press, 2010, 169; G. MCMEEL, "The 

Principles and Policies of Contractual Construction" in A. BURROWS en E. PEEL (eds.), Contract Terms, Oxford, Oxford 

University Press, 2007, 41. 
704 Rechtsvergelijkend: J. M. SMITS, Contract law: a comparative introduction, Cheltenham, Edward Elgar, 2014, 125. 
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redelijkheid, is het zinvol te veronderstellen dat de redelijke derde persoon met deze 

overwegingen zou rekening houden wanneer hij uitlegt. 

3. Regels die interpretatie volgens de ideale partijwil bepalen 

a. Uitleg in de zin dat bepaling wettig is of gevolg heeft 

 Inleiding 

 VERSCHILLENDE INVULLINGEN – Een eerste regel die de ideale partijwil weerspiegelt is de 

uitleg in de zin dat een bepaling wettig is of gevolg heeft.705 Deze "conservatieregel"706 komt 

in de praktijk voor onder verschillende gedaanten. Soms wordt de bepaling gebruikt om te 

argumenteren dat een interpretatie die een beding in de praktijk nut geeft, voorrang moet krijgen 

(nrs. 207 en volgende en nrs. 218 en volgende). Soms vindt de regel aanwending als een 

voorschrift dat een interpretatie die de nietigheid van een clausule voorkomt, prevaleert (nrs. 

210 en volgende en nr. 221). Ook wordt de regel wel eens ingevuld alsof deze betekent dat bij 

dubbelzinnigheid voorrang moet worden gegeven aan de betekenis die afwijkt van het gemene 

recht (nrs. 214 en volgende en nr. 222). Deze verschillende subtoepassingen van de regel vinden 

enerzijds aanwending bij de uitlegging van overeenkomsten en eenzijdige rechtshandelingen in 

het algemeen (nrs. 207 en volgende) en anderzijds bij de uitlegging van testamenten (nrs. 218 

en volgende).  

 Algemene invulling in overeenkomsten en eenzijdige rechtshandelingen 

Primaat van interpretatie die clausule enig nut verleent in de praktijk  

 UITLEG IN DE ZIN DAT EEN BEPALING WETTIG IS OF GEVOLG KENT VERZEKERT EFFET UTILE 

– De uitleg in de zin dat een bepaling wettig is of gevolg kent, houdt in dat een interpretator die 

geconfronteerd wordt met een beding dat meerdere betekenissen kan hebben, voor die 

uitlegging moet kiezen waarbij de clausule zin heeft en aldus enig nut kan hebben in de 

praktijk.707 Uit de formulering van de regel zoals die naar voor komt in het Belgisch en Frans 

                                                 
705 Artikel 1157 BW. Frankrijk: Artikel 1157 CC. Nederland: Artikel 1380 oud Nederlands BW. DCFR: Artikel II – 8:106 

DCFR. Unidroit Principes: Artikel 4.5 Unidroit Principes. 
706 Nederland: A. C. VAN SCHAIK, "Uitlegregels", WNPR 1998, 273. 
707 Gent 20 november 1971, BRH 1975, 409 ("Een constructiefout 'op het niveau van de bouwer' kan niet bedoeld geweest zijn 

want dergelijke waarborg ware zinledig en inhoudsloos geweest vermits de wagen drie jaar oud was en het ondenkbaar was 

dat nog dergelijke constructiefouten zouden aan het licht treden. Als men enige betekenis aan het beding wil geven moet het 

geïnterpreteerd worden als een verzekering dat de wagen, op de sleet na, in goede staat verkeerde."); Brussel 25 februari 1967, 

Rev. prat. not. b. 1967, 324 ("In het licht van artikel 1157 en 1158 BW moet een clausule die voor meerdere interpretaties 

vatbaar is, uitgelegd worden in die zin dat zij enig effect kan hebben en maximaal overeenstemt met de aard van het contract."); 

Gent 18 september 1981, RW 1982-83, 42 ("Dit beding bestaat echter en overeenkomstig artikel 1157 BW moet het […]. Welnu, 

indien de interpretatie van D. aangenomen wordt […] dan is artikel 4, 1° zonder inhoud."); Brussel 19 februari 1986, RW 

1986-87, 467 ("Overwegende dat contracten uitgelegd dienen te worden in de zin dat zij overeenkomstig artikel 1157 BW enig 

gevolg kunnen hebben, dat de door de eerste rechter gevolgde redenering een zodanig effect niet sorteert."); Arbh. Antwerpen 

9 februari 1984, JTT 1986, 298; TSR 1985, 111 ("Dat deze interpretatie, gelet op de context, zou impliceren dat de kwestieuze 

clausule tweemaal achtereen identiek hetzelfde zou zeggen. Dat deze interpretatie krachtens artikel 1157 BW moet van de hand 

gewezen worden."); Luik 25 november 1997, TBBR 1999, 150 ("Lorsqu'une clause est susceptible de plusieurs interprétations, 

on doit l'entendre dans celle avec laquelle elle peut avoir quelque effet, plutôt que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait 

produire aucun (art. 1157 C. civ.))."; Kh. Brussel 30 september 2004, TBH 2006, 81, noot J. BUYLE en M. DELIERNEUX 
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BW, zou men kunnen afleiden dat dit artikel enkel betrekking heeft op bedingen die op zich op 

twee manieren kunnen uitgelegd worden. Dit klopt echter niet. De uitleg in de zin dat een 

bepaling wettig is of gevolg kent, kan toepassing vinden bij elke situatie van onduidelijkheid.708 

Deze bepaling verzekert het nuttig effect van elk beding van het contract.709 Dit betekent dat 

                                                 
("Qu'entre deux interprétations, il convient de préférer celle qui donne un sens à la clause."); Rb. Gent 23 maart 2010, 

Rev.trim.dr.fam. 2012 (samenvatting N. DANDOY en A. VAN HECKE), 888; RW 2011-12, 1346; T.Not. 2012, 192 ("Hoewel 

overeenkomstig art. 1157 BW een testamentaire wilsuiting die voor een tweevoudige uitlegging vatbaar is, die betekenis moet 

krijgen waarmee ze uitwerking heeft (veeleer dan een betekenis waarmee ze geen effect sorteert), primeert nochtans voormelde 

betrachting om de werkelijke bedoeling van de testator te achterhalen."); Vred. Hasselt 4 januari 1983, Limb. Rechtsl. 1983, 

100 ("Dat een andere interpretatie aan de polis iedere zin zou ontnemen, vermits in dat geval iedere diefstal uit het voertuig 

van aanlegger niet gedekt zou zijn door de polis, die daarvoor speciaal onderschreven werd."); E. CAUSIN, "L'interprétation 

des contrats écrits vue à travers le contrat d'assurance", De Verz. 1980, 284; J. DABIN, noot onder Cass. 30 januari 1947, RCJB 

1947, 218; A. CRUQUENAIRE, "Le rôle du juge en matière d'interprétation du contrat" in P. WERY en S. STIJNS (eds.), De rol 

van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, 289; A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, 

Mechelen, Kluwer, 2010, 16; J. L. FAGNART, "Les contrats de consommation en droit civil classique" in La promotion des 

intérêts des consommateurs au sein d'une économie de marchés, Brussel, E. Story-Scientia, 1993, 163; A. GUILMOT, Y. NINANE 

en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-

29.5; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. DE TEMMERMAN, "Overzicht van rechtspraak (1981-1992)", TPR 1994, 450; 

D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 3. Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), 

Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-134; A. VAN DEN BOSSCHE, "De uitlegging van een 

testament", TEP 2011, 308; R. VANDEPUTTE, De overeenkomst: haar ontstaan, haar uitvoering en verdwijning, haar bewijs, 

Brussel, Larcier, 1977, 108. Frankrijk: Cass. fr. soc. 24 februari 1988, n° JurisData 1988-000121; Bull. civ. 1988, V, n° 131 

("Mais attendu que l'arrêt attaqué, […] relève que le protocole […] indiquant que […] en sorte que, telle que l'entendent le 

tiers responsable et son assureur, ladite clause serait privée de tout effet juridique."); Toulouse 23 maart 1999, n° JurisData 

1999-040921 ("Attendu selon l'article 1157 CC […] Que l'exclusion de la possibilité de représentation successorale priverait 

d'effet la clause."); Chambéry 11 september 2007, n° JurisData 2007-354993 ("Que la condition du deuxième alinéa de l'article 

18.1.1 ainsi appliquéee revient en conséquence à paralyser l'obligation du premier alinéa et en conséquenc à la priver de tout 

effet. Attendu que c'est pourquoi il appartient au juge d'interpréter la stipulation en cause et de lui appliquer les dispositions 

de l'article 1157 CC."); Parijs 7 juni 2007, n° JurisData 2007-337908 ("Considérant que c'est à juste raison que les premiers 

juges ont, en vertu de l'article 1157 CC, considéré que […], opération qui serait d'ailleurs en pratique impossible à effectuer."); 

C. M. B. A. AUBRY en C. F. RAU, Cours de droit civil français: d'après la méthode de Zachariae, IV, Parijs, Cosse, Marchal 

et Cie, 1871, 329; G. BAUDRY-LACANTINERIE, Précis de droit civil contenant dans une première partie l'exposé des principes 

et dans une deuxième les questions de détail et les controverses, II, Parijs, Sirey, 1921, 86; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 

1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in 

JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 42; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 20: Contrats et obligations. Interprétation 

des contrats. La mise en œuvre: rôle respectif des juges du fond et de la Cour de cassation" in JurisClasseur Civil Code, losbl., 

n° 19; F. TERRE, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 468. Engeland: H. G. BEALE, Chitty on 

contracts, 1: General Principles, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 857; J. BEATSON, A. BURROWS en J. CARTWRIGHT, Anson's 

Law of Contract, Oxford, Oxford University Press, 2010, 169; K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, Londen, Sweet 

and Maxwell, 2007, 276. DCFR: C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. HUET, M. STORME, S. 

SWANN, P. VARUL, A. VENEZIANO en F. ZOLL, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common 

Frame of Reference (DCFR), http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, 597. CISG: P. 

SCHLECHTRIEM en I. SCHWENZER, Commentary on the UN Convention on the international sale of goods (CISG), Oxford, 

Oxford University Press, 2010, 134. PECL: M. H. WISSINK, "Interpretation" in D. BUSCH, E. H. HONDIUS, H. J. VAN KOOTEN, 

H. N. SCHELHAAS en W. M. SCHRAMA (eds.), The Principles of European Contract Law and Dutch Law – A Commentary, De 

Haag, Kluwer, 2002, 255. 
708 T. DE VOGELAERE, Testamenten anno 2013. Balanceren op de grenzen van de wilsautonomie, Gent, Larcier, 2013, 65; S. 

MOSSELMANS, "Interpretatie van legaten: de 'favor testamenti' en de stelregel 'potius ut valeat' versus de 'wil van de testator'" 

(noot onder Gent 29 september 1995), RW 1996-97, 822. Engeland: K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, Londen, 

Sweet and Maxwell, 2007, 290. DCFR: Artikel II – 8:106 ("An interpretation which renders the terms of the contract lawful, 

or effective, is to be preferred to one which would not.").  
709 E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats en droit belge" in L'interprétation en droit. Approche pluridisciplinaire, Brussel, 

Facultés universitaires Saint-Louis, 1978, 308; A. DE BOECK en M. VAN HOECKE, "The Interpretation of Standard Clauses in 

European Contract Law" in H. COLLINS (ed.), Standard contract terms in Europe: a basis for and a challenge to European 

contract law, Alphen aan den Rĳn, Kluwer Law International, 2008, 215; B. DELCOURT, "La Convention-Loi" in Obligations. 

Traité théorique et pratique, Brussel, Kluwer, losbl., II.1.3-114; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation 

du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-14; S. RUTTEN, "Het uitdrukkelijk 

ontbindend beding: een kwestie van interpretatie" (noot onder Antwerpen 26 februari 2001), TBH 2002, 623; J. WAELKENS, 

"Belgian Perspective on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 2013, 1340. 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
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men die interpretatie voorrang moet geven op basis waarvan een beding gevolgen kan hebben, 

eerder dan de uitlegging die een beding zonder gevolg moet laten.710 De interpretatie volgens 

welke een partij iets moet doen dat mogelijk is, gaat dus voor op de interpretatie die ervoor zou 

zorgen dat partij iets onmogelijks zou moeten doen.711 De uitlegging die leidt tot redelijk 

resultaat primeert boven de uitleg die een onredelijk resultaat met zich meebrengt.712 Een 

dergelijke manier van uitleg is logisch.713 Een contract is immers het resultaat van menselijke 

inspanningen, en vertoont een zeker sociaal en economisch nut.714 Deze verdienen het om 

                                                 
Engeland: Lancashire County Council v Municipal Mutual Insurance Ltd [1997] QB 897, [1996] EWCA Civ 1345 ("If the 

words are susceptible of two meanings, one of which would validate the particular clause or contract and the other render it 

void or ineffective, then the former interpretation should be applied even though it might otherwise, looking merely at the words 

and their context, be less appropriate."); J. BEATSON, A. BURROWS en J. CARTWRIGHT, Anson's Law of Contract, Oxford, Oxford 

University Press, 2010, 169; K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 276; G. 

MCMEEL, "The Principles and Policies of Contractual Construction" in A. BURROWS en E. PEEL (eds.), Contract Terms, Oxford, 

Oxford University Press, 2007, 51. 
710 Luik 5 februari 1970, JL 1970-71, 49 ("Qu'aux termes de l'article 1157 CC, l'interprétation qui permet de leur donner effret 

est préférée à celle qui les rend lettre morte."); Gent 18 september 1981, RW 1982-83, 42 ("Dit beding bestaat echter en 

overeenkomstig artikel 1157 BW moet het […]. Welnu, indien de interpretatie van D. aangenomen wordt […] dan is artikel 4, 

1° zonder inhoud."); Arbh. Antwerpen 9 februari 1984, JTT 1986, 298; TSR 1985, 111 ("Dat deze interpretatie, gelet op de 

context, zou impliceren dat de kwestieuze clausule tweemaal achtereen identiek hetzelfde zou zeggen. Dat deze interpretatie 

krachtens artikel 1157 BW moet van de hand gewezen worden."); Brussel 19 februari 1986, RW 1986-87, 467 ("Overwegende 

dat contracten uitgelegd dienen te worden in de zin dat zij overeenkomstig artikel 1157 BW enig gevolg kunnen hebben, dat de 

door de eerste rechter gevolgde redenering een zodanig effect niet sorteert."); Kh. Brussel 21 februari 1992, TBH 1993, 1013 

("Dat de interpretatie die de B.B.L. aan de volmacht en aan de rekeningovereenkomst geeft als zou het bedrag van 3.550.000 

F toch opgenomen kunnen worden via de omweg van 8 loketcheques, onaanvaardbaar is, nu dit aan de beperkingen in de 

volmacht gesteld elk gevolg zou ontnemen (artikel 1157 BW)."); E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats écrits vue à travers 

le contrat d'assurance", De Verz. 1980, 284; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 

279; A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 16; E. DE CALLATAŸ, Études sur 

l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 127; T. DE VOGELAERE, Testamenten anno 2013. Balanceren op de 

grenzen van de wilsautonomie, Gent, Larcier, 2013, 64; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. DE TEMMERMAN, "Overzicht 

van rechtspraak (1981-1992)", TPR 1994, 450; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 3. Uitlegging en 

implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, 

losbl., II.4-134; S. RUTTEN, "Het uitdrukkelijk ontbindend beding: een kwestie van interpretatie" (noot onder Antwerpen 26 

februari 2001), TBH 2002, 623; A. VAN DEN BOSSCHE, "De uitlegging van een testament", TEP 2011, 308; J. WAELKENS, 

"Prioriteitsclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 142; J. WAELKENS, "Belgian Perspective 

on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 2013, 1339. Frankrijk: M. NICOD, 

"Interprétation après la mort du testateur" in Répertoire de droit civil, Parijs, Editions Dalloz, losbl., n° 146; M. PLANIOL en G. 

RIPERT, Traité pratique de droit civil français, T. VI: Obligations, Parijs, LGDJ, 1952, 482; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 

1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in 

JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 42. 
711 Engeland: M. ANDERSON en V. WARNER, Drafting and Negotiating Commercial Contracts, Haywards Heath, Tottel 

Publishing, 2007, 109. 
712 Engeland: M. ANDERSON en V. WARNER, Drafting and Negotiating Commercial Contracts, Haywards Heath, Tottel 

Publishing, 2007, 109. DCFR: C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. HUET, M. STORME, S. SWANN, 

P. VARUL, A. VENEZIANO en F. ZOLL, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame 

of Reference (DCFR), http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, 597. CISG: P. SCHLECHTRIEM 

en I. SCHWENZER, Commentary on the UN Convention on the international sale of goods (CISG), Oxford, Oxford University 

Press, 2010, 134. 
713 Kh. Brussel 20 april 1998, RHA 1998, 440 ("De logica dwingt hier tot één besluit: het verblijf in een toonzaal, garage of 

achter een omheining is constitutief van de dekking. Het beding heeft maw enkel zin wanneer die lezing gevolgd worden (artikel 

1157 BW)"); A. CRUQUENAIRE, "Le rôle du juge en matière d'interprétation du contrat" in P. WERY en S. STIJNS (eds.), De rol 

van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, 289. Frankrijk: C. DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations 

conventionelles en général, II, Parijs, Durand, 1876, 11; A. SERIAUX, Droit des obligations, Parijs, Presses Universitaires de 

France, 1998, 170. 
714 Frankrijk: J. CARBONNIER, Droit Civil Tome 4. Les obligations in Thémis droit privé, Parijs, Presses Universitaires de 

France, 2000, 279; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 20: Contrats et obligations. Interprétation des contrats. La 

mise en œuvre: rôle respectif des juges du fond et de la Cour de cassation" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 25, 42. 
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gevrijwaard te worden.715 Op deze manier uitleggen kan verondersteld worden te stroken met 

de redelijke bedoeling van partijen: wanneer redelijke mensen een rechtshandeling tot stand 

brengen, dan willen ze dat de bedingen die ze opnemen een gevolg kunnen hebben.716 Artikel 

1157 BW geeft aldus een richtlijn om de geobjectiveerde werkelijke partijwil te vinden. 

V. A. sloot een reis- en vakantiepolis tegen diefstal van zijn bagage en persoonlijke bezittingen, 

waaronder zijn fototoestel, met extra lenzen. Tijdens zijn reis werden zijn fototoestel en drie 

lenzen ontvreemd. V. A. wendde zich tot zijn verzekeraar voor een recuperatie van de kosten. 

Deze wilde geen vergoeding uitkeren, omdat de voorwerpen zich op het ogenblik van de 

diefstal niet in de kofferruimte, maar slechts in de bagageruimte van de auto bevonden. De 

verzerkingsovereenkomst bepaalde: "De waarborgen strekken zich niet uit tot de diefstal van 

voorwerpen zonder enig toezicht achtergelaten, behalve wanneer zij zich in een afgesloten 

wagen of in een lokaal bevinden, en tot de diefstal van speciale voorwerpen achtergelaten in 

het rijtuig, behalve wanneer zij zich in een afgesloten kofferruimte bevinden." De 

verzekeringnemer vond dat "afgesloten kofferruimte" ook refereerde aan "afgesloten 

bagageruimte". Zijn voertuig had immers geen kofferruimte, maar enkel een bagageruimte. In 

de uitlegging van de verzekeraar, zou de bepaling in het contract geen zin gehad hebben. De 

rechter oordeelde dat er inderdaad geen onderscheid mocht gemaakt worden tussen een 

kofferruimte en een bagageruimte, omdat men bagage in koffers steekt en die koffers in een 

ruimte opbergt, die dus zowel bagage- als kofferruimte kon genoemd worden. Zo niet zou de 

verzekeraar een ganse reeks autovoertuigen nominatim uit haar polis moeten schrappen, omdat 

meerdere autovoertuigen geen afzonderlijke kofferruimte hebben.717 

 NUTTIG EFFECT IN CONCRETO BEOORDEELD – CAUSIN en CRUQUENAIRE gaan ervanuit dat het 

nuttig effect dat men wil bereiken door een uitlegging in de zin dat bepaling gevolg heeft, in de 

praktijk niet in concreto, maar wel in abstracto geëvalueerd worden.718 De rechter moet dus 

                                                 
715 Frankrijk: J. CARBONNIER, Droit Civil Tome 4. Les obligations in Thémis droit privé, Parijs, Presses Universitaires de 

France, 2000, 279; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. 

L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 42. 
716 Brussel 19 september 2002, Rev.prat.soc. 2003, 310 ("Conformément aux articles 1156 et 1157 du code civil, si les termes 

d'une clause contractuelle sont ambigus, il incombe de rechercher l'intention des parties contractantes non pas en s'arrêtant 

au sens littéral des termes utilisés, mais en déterminant l'interprétation qui justifie le mieux l'existence de cette clause."); L. 

CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 279; A. CRUQUENAIRE, "Le rôle du juge en 

matière d'interprétation du contrat" in P. WERY en S. STIJNS (eds.), De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 

2014, 289; Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 

1958, 132; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, Brussel, Bruylant, 2010, 610. Frankrijk: C. DEMOLOMBE, Traité 

des contrats ou des obligations conventionelles en général, II, Parijs, Durand, 1876, 11; A. SERIAUX, Droit des obligations, 

Parijs, Presses Universitaires de France, 1998, 170; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. 

Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 42; F. 

TERRE, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 468. Nederland: A. C. VAN SCHAIK, "Uitlegregels", 

WNPR 1998, 273. Engeland: Langston v Langston [1834] 2 Cl. & Fin. 194 ("Thus, again, according to the rule ut res magis 

valeat quam pereat, to supply, […] that which instead of destroying preserves the instrument and defeating the intention of the 

maker of it, tends rather to keep alive and continue and give effect to that intention."); Re Baden's Deed Trust [1969] 2 Ch 

("The court is at liberty, if the considerations on both sides seem evenly balanced, to lean towards that which may effectuate 

rather than frustrate the settlor's intentions."); H. G. BEALE, Chitty on contracts, 1: General Principles, Londen, Sweet & 

Maxwell, 2008, 857; K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 276, 290. Unidroit 

Principes: INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW, Unidroit principles of international commercial 

contracts, Rome, 2010 http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-

e.pdf, 143. 
717 Vred. Hasselt 4 januari 1983, Limb. Rechtsl. 1983, 100. 
718 E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats écrits vue à travers le contrat d'assurance", De Verz. 1980, 284; A. CRUQUENAIRE, 

"Le rôle du juge en matière d'interprétation du contrat" in P. WERY en S. STIJNS (eds.), De rol van de rechter in het contract, 

Brugge, die Keure, 2014, 289-290; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. 
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niet nagaan of de interpretatie die hij aan de bewoordingen geeft in het concrete geval wel effect 

kan sorteren. Zou hij dit wel moeten doen, dan zou dit immers betekenen dat de rechter altijd 

de partij die een prestatie vanwege de andere partij vraagt gelijk moet geven.719 Die brengt dat 

immers een uitlegging naar voor, in zijn voordeel, op basis waarvan het contract gevolgen kan 

hebben. De rechter ziet zich dan genoodzaakt om zelf partij te kiezen voor één van de 

contractanten, wat niet de bedoeling is van de interpretatieregels die erop gericht zijn de ideale 

wil te achterhalen.720 De interpretator moet zich daarom, aldus CAUSIN en CRUQUENAIRE, 

eenvoudigweg afvragen volgens welke interpretatie een beding gevolgen zou kunnen hebben, 

abstractie gemaakt van de feiten in het concrete geding.  

Zij illustreren dit aan de hand van een Cassatie-arrest.721 Een verzekeringspolis BA 

motorvoertuigen bepaalde: "Lorsque, à la suite d'un sinistre survenu dans un pays étranger 

auquel s'étend l'assurance, le conducteur est détenu ou le bateau désigné saisi et qu'un 

cautionnement est exigé pour la mise en liberté du détenu ou la restitution du bateau désigné, 

la compagnie est tenue de donner sa caution personnelle le plus promptement possible ou, si 

c'est nécessaire, de verser le cautionnement." De verzekerde maakte een ongeval mee in 

Spanje, waardoor hij in de gevangenis terechtkwam. Hij vroeg tussenkomst van de verzekeraar 

voor de betaling van zijn borg op basis van de hoger geciteerde bepaling. Op het ogenblik van 

het ongeluk, zat de verzekerde echter niet achter het stuur van de auto, maar reed hij mee als 

passagier. De verzekeraar weigerde op die grond een tussenkomst. De partijen waren het 

oneens over de betekenis van het begrip "conducteur". De feitenrechter oordeelde in het 

voordeel van de verzekerde, op basis van artikel 1157 BW. Enkel op deze manier kon het 

beding een nuttig effect krijgen. Het Hof van Cassatie ging akkoord met de motivering van de 

feitenrechter.722 CAUSIN en CRUQUENAIRE bekritiseren de toepassing van artikel 1157 BW in 

deze zaak. Het beding in kwestie kon, ook in de interpretatie van de verzekeraar, een uitwerking 

hebben in abstracto. De clausule had dus wel zin, zodat het niet nodig was om op basis van 

artikel 1157 BW af te wijken van de letterlijke interpretatie ervan.723  

De stelling van CAUSIN en CRUQUENAIRE is moeilijk te verdedigen. De regel die een uitleg 

voorschrijft in de zin dat een bepaling wettig is of gevolg kent, beoogt de werkelijke partijwil 

te achterhalen, ook al is deze geobjectiveerd. Oordelen dat men de werkelijke partijwil in 

abstracto kan vinden, is een contradictio in terminis. De werkelijke partijwil is immers de 

bedoeling van de concrete partijen in het geding. Het is dan ook logisch dat men, bij toepassing 

                                                 
Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-29.6. Frankrijk: Zie ook SERIAUX, die stelt dat alle regels die 

erop gericht zijn de ideale partijwil te achterhalen, in abstracto werken. Zie A. SERIAUX, Droit des obligations, Parijs, Presses 

Universitaires de France, 1998, 170. 
719 E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats écrits vue à travers le contrat d'assurance", De Verz. 1980, 284; A. CRUQUENAIRE, 

"Le rôle du juge en matière d'interprétation du contrat" in P. WERY en S. STIJNS (eds.), De rol van de rechter in het contract, 

Brugge, die Keure, 2014, 289-290. 
720 E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats écrits vue à travers le contrat d'assurance", De Verz. 1980, 284; A. CRUQUENAIRE, 

"Le rôle du juge en matière d'interprétation du contrat" in P. WERY en S. STIJNS (eds.), De rol van de rechter in het contract, 

Brugge, die Keure, 2014, 289-290. 
721 E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats écrits vue à travers le contrat d'assurance", De Verz. 1980, 284; A. CRUQUENAIRE, 

"Le rôle du juge en matière d'interprétation du contrat" in P. WERY en S. STIJNS (eds.), De rol van de rechter in het contract, 

Brugge, die Keure, 2014, 290. 
722 Cass. 16 november 1972, Pas. 1973, 268. 
723 E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats écrits vue à travers le contrat d'assurance", De Verz. 1980, 284; A. CRUQUENAIRE, 

"Le rôle du juge en matière d'interprétation du contrat" in P. WERY en S. STIJNS (eds.), De rol van de rechter in het contract, 

Brugge, die Keure, 2014, 290. 
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ervan, de voorliggende zaak in zijn geheel bekijkt, inclusief alle concrete feiten. Men mag bij 

de uitlegging op basis van de uitleg in de zin dat een bepaling wettig is of gevolg kent steeds 

alle mogelijke externe elementen gebruiken (nrs. 473 en volgende), dus ook alle concrete 

omstandigheden. De rechter moet niet altijd gelijk geven aan de partij die de uitvoering van een 

verbintenis eist, aangezien hij niet blindelings de (zogenaamd zinvolle) interpretatie die deze 

contractant aan het beding geeft, moet volgen, maar zelf mag evalueren of een dergelijke 

uitlegging mogelijk is en zin heeft. Stelt hij deze partij in het gelijk, dan betekent dit niet dat hij 

in zijn voordeel uitlegt, maar wel dat hij, zoals de regel die de uitleg in de zin dat een bepaling 

wettig is of gevolg kent beschrijft, voorschrijft, in het voordeel van het behoud van het contract 

interpreteert. Het nuttig effect dat de bepaling voor ogen heeft, is dus het effect in concreto en 

niet in abstracto. 

 SUBSIDIAIR KARAKTERVANUITLEG IN DE ZIN DAT EEN BEPALING WETTIG IS OF GEVOLG KENT 

IMPLICEERT DAT CLAUSULE NIET STEEDS MOET GEÏNTERPRETEERD WORDEN IN DIE ZIN DAT 

ZIJ ENIG GEVOLG KAN HEBBEN – Het Belgische Hof van Cassatie heeft meermaals geoordeeld 

dat artikel 1157 BW/CC niet inhoudt dat een bepaling van een overeenkomst steeds moet 

worden opgevat in die zin dat zij enig gevolg kan hebben.724  

Een koopovereenkomst van een onroerend goed beschreef de prijs als volgt: "De prijs per 

vierkante meter zal worden bepaald rekening houdend met de waarde van het goed op 1 

januari 1981, alsmede met de aard van de grond als gebeurlijke bouwgrond." De feitenrechter 

oordeelde dat deze prijsbepaling geen objectieve gegevens bevatte op basis waarvan de prijs 

van de grond kon worden vastgesteld, zodat de koopovereenkomst nietig was wegens 

afwezigheid van een bepaalde of bepaalbare prijs. In een voorziening voor het Hof stelde men 

dat het beding op basis van artikel 1157 BW aldus moet uitgelegd worden dat de bepaling wel 

objectieve elementen weergaf die de prijs bepaalbaar maakten, omdat op die manier de 

                                                 
724 Cass. 25 september 1981, Arr. Cass. 1981-82, 155; RW 1982-83, 433 ("De bepalingen van art. 1157 B.W. betekenen niet 

dat een bepaling van een overeenkomst steeds moet worden opgevat in die zin dat zij enig gevolg kan hebben en evenmin dat, 

wanneer zij voor tweeërlei uitlegging vatbaar is, de rechter ze altijd derwijze moet uitleggen dat zij een recht toekent of een 

verbintenis oplegt."); Cass. 4 maart 1985, Arr. Cass. 1984-85, 908; RW 1985-86, 2333 ("Art. 1157 B.W. betekent niet dat, 

wanneer een beding een tijdstip bepaalt waarop het contractuele recht kan worden uitgeoefend, de rechter dat beding altijd 

derwijze moet uitleggen dat het erin bedoelde recht tenietgaat wanneer het niet op het bepaalde tijdstip is uitgeoefend."); Cass. 

21 september 1987, RW 1988-89, 1323 ("De regel vervat in art. 1157 B.W. betekent niet dat een beding steeds moet worden 

opgevat in een zin waarin het enig gevolg kan hebben, noch dat, wanneer het voor tweeërlei betekenis vatbaar is, de rechter 

het steeds moet interpreteren als een recht toekennend of een plicht opleggend."); Cass. 24 november 1988, Arr. Cass. 1988-

89, 364 ("Art. 1157 B.W. betekent geenszins dat een contractueel beding steeds moet uitgelegd worden in die zin waarin het 

enig gevolg kan hebben of, wanneer het voor tweeërlei zin vatbaar is, in die zin waarin een recht toegekend of een verplichting 

opgelegd wordt."); M. COENE, "Art. 895 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met 

overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 39; A. CRUQUENAIRE, "Le rôle du juge en matière 

d'interprétation du contrat" in P. WERY en S. STIJNS (eds.), De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, 290; 

A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 9; B. DE CONINCK, "Le droit commun de 

l'interprétation des contrats", DAOR 2001, 40; J. L. FAGNART, "Les contrats de consommation en droit civil classique" in La 

promotion des intérêts des consommateurs au sein d'une économie de marchés, Brussel, E. Story-Scientia, 1993, 164; R. 

KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. DE TEMMERMAN, "Overzicht van rechtspraak (1981-1992)", TPR 1994, 443; D. LEJEUNE, 

K. SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 3. Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig 

Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-135; M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, 

"Testamenten", TPR 1999, 979; S. STIJNS, D. VAN GERVEN en P. WERY, "Chronique de jurisprudence. Les obligations: les 

sources (1985-1995)", JT 1996, 716; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, Brussel, Bruylant, 2010, 609; J. 

WAELKENS, "Belgian Perspective on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 2013, 

1333. 
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overeenkomst een nuttig gevolg kon krijgen. Het Hof van Cassatie oordeelde dat artikel 1157 

BW niet inhield dat een beding steeds moest worden opgevat in een zin waarin het enig gevolg 

kon hebben, noch dat de rechter het, wanneer het voor meerdere betekenissen vatbaar is, steeds 

moet interpreteren als een recht toekennend of een plicht opleggend.725 

Betekent dit dat de uitleg in de zin dat een bepaling wettig is of gevolg kent, de facto een lege 

huls is, zoals bijvoorbeeld FAGNART beweert?726 In geen geval. Deze rechtspraak moet namelijk 

bekeken worden vanuit het oogpunt van de subsidiariteit van de regel.727 De bepaling vindt 

enkel toepassing wanneer de subjectieve werkelijke partijbedoeling duister blijft (nr. 263). Het 

is perfect mogelijk – zij het de facto weinig waarschijnlijk – dat het de reële bedoeling van de 

partijen was een clausule te stipuleren die geen gevolg kan hebben.728 Is dat zo, dan moet de 

interpretator deze intentie respecteren. Men mag de regel niet misbruiken met als doel partijen 

andere woorden in de mond te leggen dan ze effectief bedoeld hebben.729 Bovendien bestaat er 

ook tussen de regels die ertoe strekken de ideale partijwil vast te stellen onderling geen 

hiërarchie (nrs. 264). Hierdoor kan de feitenrechter een andere bepaling die erop gericht is de 

ideale partijwil te achterhalen aanwenden in plaats van de uitleg in de zin dat een bepaling 

wettig is of gevolg kent. Men stelt wel eens dat het feit dat uitleg in de zin dat een bepaling 

wettig is of gevolg kent niet zorgt dat een bepaling altijd moet worden opgevat in die zin dat zij 

enig gevolg kan hebben, ook blijkt uit de bewoordingen van artikel 1157 BW en dan met name 

uit de term "veeleer."730 Op basis van deze woorden zou de rechter een beoordelingsmarge 

                                                 
725 Cass. 21 september 1987, RW 1988-89, 1323. 
726 J. L. FAGNART, "Les contrats de consommation en droit civil classique" in La promotion des intérêts des consommateurs au 

sein d'une économie de marchés, Brussel, E. Story-Scientia, 1993, 164. 
727 M. COENE, "Art. 895 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 39; A. CRUQUENAIRE, "Le rôle du juge en matière d'interprétation du 

contrat" in P. WERY en S. STIJNS (eds.), De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, 290; A. DE BOECK, 

"Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 

Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 9; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B.DE 

TEMMERMAN, "Overzicht van rechtspraak (1981-1992)", TPR 1994, 444; M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, 

"Testamenten", TPR 1999, 979; S. STIJNS, D. VAN GERVEN en P. WERY, "Chronique de jurisprudence. Les obligations: les 

sources (1985-1995)", JT 1996, 716; J. WAELKENS, "Belgian Perspective on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. 

Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 2013, 1333. Zie ook E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, 

Brussel, Bruylant, 1947, 130. Frankrijk: C. DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations conventionelles en général, 

II, Parijs, Durand, 1876, 12. 
728 A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 9; E. DE CALLATAŸ, Études sur 

l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 130; Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. 

Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 134; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B.DE TEMMERMAN, 

"Overzicht van rechtspraak (1981-1992)", TPR 1994, 444; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, Brussel, Bruylant, 

2010, 610; J. WAELKENS, "Belgian Perspective on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent)", 

ERPL 2013, 1333. Frankrijk: C. DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations conventionelles en général, II, Parijs, 

Durand, 1876, 12. 
729 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 130; Y. HANNEQUART, 

"Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 134; F. LAURENT, Principes 

de droit civil, XVI, Brussel, Bruylant-Christophe, 1878, 584. 
730 A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 16; B. DE CONINCK, "Le droit commun de 

l'interprétation des contrats", DAOR 2001, 40; S. STIJNS, D. VAN GERVEN en P. WERY, "Chronique de jurisprudence. Les 

obligations: les sources (1985-1995)", JT 1996, 716; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 

2010, 97; J. WAELKENS, "Belgian Perspective on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent)", 

ERPL 2013, 1333. 
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hebben bij het gebruik van de regel.731 Het klopt dat hij beschikt over een 

appreciatiebevoegdheid. De regels om de ideale partijwil te achterhalen zijn immers onderling 

evenwaardig en de rechter mag zelf uitmaken welke van deze bepalingen hij toepast (nr. 264). 

Het lijkt echter vreemd om deze vrijheid af te leiden uit de term "veeleer". Volgens Van Dale 

betekent "veeleer" "liever" of "eerder".732 Het woord duidt eenvoudigweg op een vergelijking 

tussen twee leden, waarbij het een voorkeur uitspreekt voor het ene lid. In artikel 1157 BW 

heeft de term "veeleer" als functie de zin waarin een beding gevolg kan hebben te stellen 

tegenover de zin waarin het geen gevolg kan hebben. Het geeft de voorkeur aan de zin waarin 

een beding gevolg kan krijgen. De term wordt overigens in dezelfde zin gebruikt in artikel 1156 

BW, waar het de gemeenschappelijke partijbedoeling afzet tegen de letterlijke zin van de 

woorden.  

Primaat van interpretatie die nietigheid voorkomt  

 OP BASIS VAN UITLEG IN DE ZIN DAT EEN BEPALING WETTIG IS OF GEVOLG KENT GAAT 

GELDIGHEID VOOR OP NIETIGHEID – In de praktijk vult men de regel die een uitleg in de zin 

dat een bepaling wettig is of gevolg kent, vaak in als een voorschrift dat een interpretatie die 

zorgt dat een onduidelijk beding geldig is en rechtsgevolgen kan hebben, moet primeren op een 

interpretatie waardoor het beding nietig zou zijn.733 De uitleg in de zin dat een bepaling wettig 

                                                 
731 A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 16; B. DE CONINCK, "Le droit commun de 

l'interprétation des contrats", DAOR 2001, 40; S. STIJNS, D. VAN GERVEN en P. WERY, "Chronique de jurisprudence. Les 

obligations: les sources (1985-1995)", JT 1996, 716; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 

2010, 97. 
732 Van Dale, v° veeleer. 
733 Gent 30 januari 1984, RW 1984-85, 401 ("Iedere andere beoordeling van de betekenis van dit verbod zou uitmonden op een 

ongeoorloofde beperking van het recht op verdediging van de verzekerde en van het bedongen verval een strafbeding maken 

dat indruist tegen artikel 6 BW."); Rb. Gent 28 september 2004, T.Not. 2005, 98, noot F. BOUCKAERT ("De bouwverplichting 

bevat geen objectieve elementen die toelaten de precieze aard en omvang van de verbintenis van de verweerder om een woning 

te bouwen te bepalen. […] Het voorgaande betekent echter niet dat de bouwverplichting juridisch van nul en generlei waarde 

is. Overeenkomstig artikel 1157 B.W. moet een beding worden opgevat in de zin waarin het enig gevolg kan teweegbrengen, 

eerder dan in die waarin het geen gevolg kan teweegbrengen. Toegepast op de bouwverplichting, betekent dit dat – daar waar 

het beding geen voldoende bepaalde/bepaalbare verbintenis tot het bouwen van een woning bevat – het voor de verweerder 

wél de verbintenis inhield om te goeder trouw met de eiseres te onderhandelen over een aannemingsovereenkomst voor de 

bouw van een woning."); Antwerpen 27 oktober 2008, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2008, 884; RW 2011-12, 

491; TBM 2009 (weergave H. BUREZ), 60; E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats en droit belge" in L'interprétation en droit. 

Approche pluridisciplinaire, Brussel, Facultés universitaires Saint-Louis, 1978, 306-307; E. CAUSIN, "L'interprétation des 

contrats écrits vue à travers le contrat d'assurance", De Verz. 1980, 284; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 

Antwerpen, Intersentia, 2000, 279; A. CRUQUENAIRE, "Le rôle du juge en matière d'interprétation du contrat" in P. WERY en S. 

STIJNS (eds.), De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, 290; A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere 

overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. 

Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 15; E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, 

Bruylant, 1947, 127; B. DE CONINCK, "Le droit commun de l'interprétation des contrats", DAOR 2001, 42; T. DE VOGELAERE, 

Testamenten anno 2013. Balanceren op de grenzen van de wilsautonomie, Gent, Larcier, 2013, 64; A. GUILMOT, Y. NINANE en 

A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-

29.6; Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 

134; R. KRUITHOF, "Overzicht van rechtspraak (1974-1980). Verbintenissen", TPR 1983, 598; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE 

LY en B. DE TEMMERMAN, "Overzicht van rechtspraak (1981-1992)", TPR 1994, 450; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, 

"Afdeling 3. Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek 

Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-134; S. MOSSELMANS, "Interpretatie van legaten: de 'favor testamenti' en 

de stelregel 'potius ut valeat' versus de 'wil van de testator'" (noot onder Gent 29 september 1995), RW 1996-97, 822; S. RUTTEN, 

"Het uitdrukkelijk ontbindend beding: een kwestie van interpretatie" (noot onder Antwerpen 26 februari 2001), TBH 2002, 

623; A. VAN DEN BOSSCHE, "De uitlegging van een testament", TEP 2011, 309; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, 
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is of gevolg kent kan ook impliceren dat een beding slechts gedeeltelijk nietig wordt verklaard, 

zodat het toch nog effect kan hebben.734 Deze regel is neergelegd in het adagium actus 

interpretandus est potius ut valeat quam ut pereat ("Een akte moet eerder uitgelegd worden op 

een manier waarop deze van waarde is dan op een manier waarop deze nietig is.").735 Aldus 

                                                 
I, Brussel, Bruylant, 2010, 610; J. WAELKENS, "Prioriteitsclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 

2013, 142; J. WAELKENS, "Belgian Perspective on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent)", 

ERPL 2013, 1339. Frankrijk: G. BAUDRY-LACANTINERIE, Précis de droit civil contenant dans une première partie l'exposé 

des principes et dans une deuxième les questions de détail et les controverses, II, Parijs, Sirey, 1921, 86; J. CARBONNIER, Droit 

Civil Tome 4. Les obligations in Thémis droit privé, Parijs, Presses Universitaires de France, 2000, 279; C. DEMOLOMBE, Traité 

des contrats ou des obligations conventionelles en général, II, Parijs, Durand, 1876, 12; M. FABRE-MAGNAN, Droit des 

obligations. 1. Contrat et engagement unilatéral in Thémis droit privé, Parijs, Presses Universitaires de France, 2012, 515; M. 

NICOD, "Interprétation après la mort du testateur" in Répertoire de droit civil, Parijs, Editions Dalloz, losbl., n° 146; M. PLANIOL 

en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, T. VI: Obligations, Parijs, LGDJ, 1952, 482; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 

1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" 

in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 42. Engeland: Langston v Langston [1834] 2 Cl. & Fin. 194 ("If there are two modes 

of reading an instrument, and one destroys the instrument and the other preserves it, it is the rule of law and of equity […] that 

you should learn towards that construction which preserves, rather than towards that which destroys."); Mills v Dunham 

[1891] 1 Ch. 576 ("It is also a settled canon of construction that where a clause is ambiguous a construction which will make 

it valid is to be preferred to one which will make it void."); H. G. BEALE, Chitty on contracts, 1: General Principles, Londen, 

Sweet & Maxwell, 2008, 857; J. BEATSON, A. BURROWS en J. CARTWRIGHT, Anson's Law of Contract, Oxford, Oxford 

University Press, 2010, 169; K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 289. DCFR: C. 

VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. HUET, M. STORME, S. SWANN, P. VARUL, A. VENEZIANO en F. 

ZOLL, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference (DCFR), 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, 597. CISG: P. SCHLECHTRIEM en I. SCHWENZER, 

Commentary on the UN Convention on the international sale of goods (CISG), Oxford, Oxford University Press, 2010, 134. 

PECL: M. H. WISSINK, "Interpretation" in D. BUSCH, E. H. HONDIUS, H. J. VAN KOOTEN, H. N. SCHELHAAS en W. M. SCHRAMA 

(eds.), The Principles of European Contract Law and Dutch Law – A Commentary, De Haag, Kluwer, 2002, 255. 
734 Bijvoorbeeld Brussel 4 december 1964, Pas. 1965, II, 273. 
735 Brussel 19 januari 1973, Rev. not. b. 1973, 136 ("Les dispositions de dernière volonté devant d'ailleurs être interprétées 

potius ut valeant quam ut pereant afin de leur assurer une execution adequate."); Arbh. Antwerpen 9 februari 1984, JTT 1986, 

298; TSR 1985, 111 ("Dat deze interpretatie krachtens artikel 1157 BW moet van de hand gewezen worden. […] (principe dat 

een beding dient geïnterpreteerd te worden potius ut valeat quam ut pereat."); Rb. Brugge 19 januari 1988, RW 1988-89, 757 

("Ook voor testamenten – het is er zelfs de vuistregel – geldt het 'potius ut valeat'-principe van artikel 1157 BW"); Rb. Namen 

31 januari 1994, TBBR 1995 (verkort), 247 ("Que l'article 1157 CC […]. Qu'il résulte de ce dernier article que les testaments 

doivent interprétés 'potius ut valeant quam ut pereant'."); Rb. Namen 31 januari 1995, JT 1995, 455; Rec.gén.enr.not. 1995, 

354. ("Que l'article 1157 CC […]. Qu'il résulte de ce dernier article que les testaments doivent interprétés 'potius ut valeant 

quam ut pereant'."); J. CARBONNIER, Droit Civil Tome 4. Les obligations in Thémis droit privé, Parijs, Presses Universitaires 

de France, 2000, 279; M. COENE, "Art. 895 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met 

overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 40; A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere 

overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. 

Contractenrecht, Antwerpen, Kluwer, 2010, 15; A. DE BOECK en M. VAN HOECKE, "The Interpretation of Standard Clauses in 

European Contract Law" in H. COLLINS (ed.), Standard contract terms in Europe: a basis for and a challenge to European 

contract law, Alphen aan den Rĳn, Kluwer Law International, 2008, 216; T. DE VOGELAERE, Testamenten anno 2013. 

Balanceren op de grenzen van de wilsautonomie, Gent, Larcier, 2013, 64-65; R. DILLEMANS, M. PUELINCKX-COENE, W. 

PINTENS en N. TORFS, "Overzicht van rechtspraak Schenkingen en testamenten (1970-1984)", TPR 1995, 587; R. KRUITHOF, 

"Overzicht van rechtspraak (1974-1980). Verbintenissen", TPR 1983, 598; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. DE 

TEMMERMAN, "Overzicht van rechtspraak (1981-1992)", TPR 1994, 450; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 3. 

Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, 

Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-135; S. MOSSELMANS, "Interpretatie van legaten: de 'favor testamenti' en de stelregel 'potius ut 

valeat' versus de 'wil van de testator'" (noot onder Gent 29 september 1995), RW 1996-97, 822; M. PUELINCKX-COENE, "Giften. 

1985-1992", TPR 1994, 1752; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des 

contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 41; D. STERCKX, "La lettre 
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2000, 279; P. MALAURIE, "L'interprétation des contrats: hier et aujourd'hui", La Semaine Juridique Edition Générale 2011, 

1403; M. PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, II, Parijs, LGDJ, 1926, 419. Engeland: Langston v Langston [1834] 2 Cl. 
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beschrijft de uitleg in de zin dat een bepaling wettig is of gevolg kent, omdat deze een voorrang 

voorschrijft voor de interpretatie in het voordeel van het behoud van het contract, in feite een 

regel van voorkeurinterpretatie (nrs. 579 en volgende).736 De regel is dan ook een toepassing 

van het principe favor contractus737 of favor negotii.738 Dit beginsel houdt in dat het in het 

belang is van de opstellers van een rechtshandeling om deze rechtshandeling te handhaven, ook 

bij problemen in verband met de totstandkoming of de uitvoering ervan.739 

Een "jaarovereenkomst 2006" met betrekking tot de levering van kipkruiden, specerijenzout 

en selderzout bepaalde: "Gevraagd wordt: de aanbevolen minimum verkoopprijs van 1,80 € 

voor de busjes specerijenzout, exotische kipkruiden en selderzout te respecteren". Toen de 

koper in zijn folder van 26 april 2006 t.e.m. 9 mei 2006 de producten te koop aanbood tegen 

1,53 € (i.p.v. de contractueel afgesproken prijs van 1,80 €), weigerde de leverancier nog verder 

te leveren. De aankoper stelde dat de in de overeenkomst voorziene minimumprijs slechts een 

richtprijs betrof, die geen contractuele verplichting voor haar uitmaakte, zodat zij geen 

contractuele wanprestatie had gepleegd. De leverancier vond echter dat de jaarovereenkomst 

een verbintenis tot het respecteren van de minimumprijs impliceerde. De rechter deed voor de 

interpretatie van deze clausule beroep op de artikelen 1156 en 1157 BW en oordeelde dat de 

clausule vervat in artikel 16 van de jaarovereenkomst niet kon beschouwd worden als een 

verbintenis een minimumverkoopprijs aan te houden, aangezien dit strijdig zou zijn met art. 

2§1 van de toenmalige WBEM, en de nietigheid ervan zou impliceren.740 

 TOEPASSING BIJ EXONERATIEBEDINGEN BIJ OPZET OF EIGEN FOUT – Een dergelijke invulling 

van de uitleg in de zin dat een bepaling wettig is of gevolg kent, komt bijvoorbeeld voor bij de 

uitlegging van exoneratiebedingen.741 Men kan zich niet exonereren voor eigen opzet of bedrog. 

Exoneratiebedingen met een dergelijke vrijwaring zijn nietig.742 Kan een exoneratiebeding op 

                                                 
1: General Principles, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 857; K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, Londen, Sweet 

and Maxwell, 2007, 276. 
736 Frankrijk: M. FABRE-MAGNAN, Droit des obligations. 1. Contrat et engagement unilatéral in Thémis droit privé, Parijs, 

Presses Universitaires de France, 2012, 515; C. GRIMALDI, "Paradoxes autour de l'interprétation des contrats", RDC 2008, (207) 

n° 19-2. 
737 Frankrijk: J. CARBONNIER, Droit Civil Tome 4. Les obligations in Thémis droit privé, Parijs, Presses Universitaires de 

France, 2000, 279; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. 

L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 62. 
738 CISG: P. SCHLECHTRIEM en I. SCHWENZER, Commentary on the UN Convention on the international sale of goods (CISG), 

Oxford, Oxford University Press, 2010, 134. 
739 I. SAMOY, "Proloog" in Evolutie van de basisbeginselen van het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, xvi. Zie, 

voor meer informatie over het principe favor contractus, B. KELLER, "Favor Contractus. Reading the CISG in Favor of the 

Contract" in C. B. ANDERSEN en U. G. SCHROETER (eds.), Sharing International Commercial Law across National Boundaries: 

Festschrift for Albert H Kritzer, Londen, Wildy, Simmonds and Hill Publishing, 247-266; N. KORNET, "Evolving general 

principles of (international) commercial contracts. The Unidroit Principles and Favor Contractus" in Evolutie van de 

basisbeginselen van het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 179-200. 
740 Antwerpen 27 oktober 2008, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2008, 884; RW 2011-12, 491; TBM 2009 

(weergave H. BUREZ), 60, noot H. BUREZ. 
741 Brussel 4 december 1964, Pas 1965, II, 273; Brussel 1 februari 1966, RGAR 1967, n° 7.619; E. CAUSIN, "L'interprétation 

des contrats en droit belge" in L'interprétation en droit. Approche pluridisciplinaire, Brussel, Facultés universitaires Saint-

Louis, 1978, 306-307; A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht 

van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Antwerpen, Kluwer, 2010, 15. 
742 Cass. 5 januari 1961, RW 1960-61, 1669; Pas. 1961, I, 483; RGAR 1961, n° 6739; Arr. Cass. 1961, 440 ("Nietig is ieder 

beding van vrijstelling van aansprakelijkheid in geval van opzettelijke tekortkoming of bedrog."); Rb. Nijvel 8 april 2011, Res 

Jur.Imm. 2011, 239 ("Ce type de disposition est valide lorsqu'elle n'est pas contraire à l'ordre public ou à des dispositions 

impératives ou lorsqu'elle ne vise pas à couvrir un dol."); E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats en droit belge" in 

L'interprétation en droit. Approche pluridisciplinaire, Brussel, Facultés universitaires Saint-Louis, 1978, 306; L. CORNELIS, 
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twee manieren gelezen worden, dan moet de interpretator op basis van de uitleg in de zin dat 

een bepaling wettig is of gevolg kent, zo uitleggen dat het slechts geldt voor die gevallen waarin 

men zich contractueel op rechtsgeldige wijze van zijn aansprakelijkheid kan bevrijden, zodat 

het beding niet weergeeft dat de schuldenaar niet instaat voor schade door zijn opzettelijke fout 

of bedrog veroorzaakt.  

Meganck sloot een overeenkomst voor de bouw van waterreservoirs. De leverancier van de 

materialen leverde veel later dan overeengekomen, zodat de werken niet tijdig konden worden 

afgewerkt. Meganck wilde een schadevergoeding eisen van de NV. Deze beriep zich op het 

indicatief karakter van de leveringstermijnen in de algemene voorwaarden, zodat een 

overschrijding van die termijnen slechts resulteerde in een schadevergoeding wanneer dit 

uitdrukkelijk zo bedongen was. De rechter oordeelde dat dit exoneratiebeding heel algemeen 

geformuleerd was en vatbaar was voor interpretatie. In de mate dat de clausule de contractant 

zou toelaten zich te exonereren voor zijn zware fout, moest deze op basis van artikel 1157 BW, 

niet volledig, maar slechts partieel nietig verklaard worden. Niet alle laattijdige leveringen 

kwamen voort uit de opzettelijke fout van de leverancier. Het beding gold bijgevolg enkel voor 

die gevallen waarin men zich op rechtsgeldige wijze van zijn aansprakelijkheid kon 

bevrijden.743 

 TOEPASSING BIJ POTESTATIEVE OPSCHORTENDE VOORWAARDE – Deze invulling van de 

uitleg in de zin dat een bepaling wettig is of gevolg kent, speelt ook een rol bij de interpretatie 

van bedingen die een opschortende potestatieve voorwaarde bevatten.744 Iedere verbintenis die 

                                                 
"Les clauses d'exonération de responsabilité couvrant la faute personnelle et leur interprétation" (noot onder Cass. 22 maart 

1979), RCJB 1981, 205; A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht 

van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 15; R. KRUITHOF, 

"Contractuele aansprakelijkheidsregelingen", TPR 1984, 295; J. MAES, "Vrijwaringsbedingen", NJW 2012, 704; R. STEENNOT, 

"Beëindigings-, exoneratie- en schadebedingen bij bijzondere overeenkomsten" in Bijzondere overeenkomsten 2007-2008, 

XXXIVste Postuniversitaire Cyclus Willy Delva, Mechelen, Kluwer, 2008, 533; K. VANNESTE, "De clausule tot afstand van 

verhaal: een zegen voor huurder en verhuurder of letterlijk spelen met vuur?", Huur 2014, 146. 
743 Brussel 4 december 1964, Pas. 1965, II, 273. 
744 Bergen 12 november 1979, Rec. gén. enr. not. 1980, n° 22489, 177, noot ("Attendu qu''à la lecture de la clause […] on 

pourrait penser que fût stipulée une condition potestative dont la survenance aurait dû été laiséee à la discrétion de l'acheteur 

et qui aurait rendu nul l'engagement […] Attendu que si une clause […] (article 1157 CC)."); Brussel 2 maart 2001, TBH 2002, 

484, noot W. DERIJCKE ("Dat de bevestiging van de inwerkingtreding via een telex van de BBL geenszins als een voorwaarde 

kan worden gelezen of geïnterpreteerd, doch wel als een verplichting vanwege de BBL dat zij Ovalar op de hoogte zou brengen 

dat de voorwaarde vervuld is en dat de garantie operatief is geworden; dat de BBL deze verplichting niet is nagekomen; dat 

elke andere interpretatie van de genoemde tekst ertoe zou leiden dat het de BBL vrij stond zich blijvend te beroepen op een 

zuivere potestatieve en dus nietige voorwaarde en elk gevolg aan het beding zou ontnemen."); Rb. Brussel 17 november 1975, 

Pas. 1976, III, 44 ("Qu'il s'agissait alors d'une condition suspensive purement potestatieve et qui rendrait dès lors cette 

obligation nulle en vertu de l'article 1174 CC. […] Attendu qu'en vertu des articles 1157 et 1158 CC […]. "); Rb. Luik 11 

maart 2004, FJF 2004, 1034, Rec.gén.enr.not. 2004, 451 ("Selon l'article 1157 du Code Civil […] Considérer la clause 

litigieuse comme créant une condition suspensive alors que cette condition serait purement potestative de la part de celui qui 

s'oblige au sens des articles 1170 et 1174 du Code Civil puisqu'elle ferait dépendre l'exécution de la convention du respect par 

l'acheteur de ses obligations principales (payer le prix et passer l'acte authentique) aboutirait à la nullité des obligations du 

vendeur et donc de la convention. Il y a, dès lors, lieu d'interpréter cette convention comme portant sur une vente qui a été 

parfaite dès la signature du compromis, mais dans le cadre de laquelle les parties ont convenu d'un terme quant au transfert 

de propriété."); E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats en droit belge" in L'interprétation en droit. Approche 

pluridisciplinaire, Brussel, Facultés universitaires Saint-Louis, 1978, 307; J. DEL CORRAL, Voorwaardelijke verbintenissen, 

Mechelen, Kluwer, 2014, 73; R. KRUITHOF, "Overzicht van rechtspraak (1974-1980). Verbintenissen", TPR 1983, 598; P. VAN 

OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, Brussel, Bruylant, 2010, 610; M. VAN QUICKENBORNE en J. DEL CORRAL, 

"Voorwaarde" Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer , IV. 

Commentaar Verbintenissenrecht, Titel I, Hfdst. 3, Afd. 1, Mechelen, Kluwer, 2013, 68; J. WAELKENS, "Prioriteitsclausules" in 

Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 143. 
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is aangegaan onder een louter potestatieve voorwaarde van de partij die zich verbindt, is nietig 

(art 1147 BW). Wanneer een clausule in een contract twee betekenissen kan hebben en één 

interpretatie ertoe leidt dat de clausule een louter potestatieve voorwaarde vormt, dan moet men, 

met toepassing van de interpretatie in de zin dat een bepaling wettig is of gevolg kent, de 

voorkeur geven aan de andere interpretatie.  

Een illustratie uit de rechtspraak betrof de kwalificatie van een clausule in een onderhandse 

koopovereenkomst, waarbij de koper de volledige eigendom van een onroerend goed verwierf 

vanaf het verlijden van de authentieke akte. De vraag rees of de betaling moest beschouwd 

worden als termijn, dan wel als opschortende voorwaarde van eigendomsoverdracht.745 De 

rechter meende dat een interpretatie op basis waarvan dit beding een opschortende voorwaarde 

inhield, strijdig was met artikel 1157 BW. Het zou dan immers een puur potestatieve 

voorwaarde betreffen. Het beding stelde de uiteindelijke totstandkoming van de overeenkomst 

immers afhankelijk van de inachtname door de koper van zijn verbintenissen, namelijk de 

betaling van de prijs en de medewerking aan het verlijden van de authentieke akte. Op basis 

van artikel 1174 BW zou de rechter deze voorwaarde moeten nietig verklaren. De rechter 

maakte dan ook gebruik van artikel 1157 BW en oordeelde dat de overeenkomst een akte 

vormde waarbij de eigendom van onroerende goederen werd overgedragen, welke binnen vier 

maanden na de handtekening ter registratie moest worden aangeboden.746 

 GELDIGHEID GAAT NIET VOOR OP NIETIGHEID ALS DIT NIET DE WERKELIJKE PARTIJWIL IS – 

De invulling van de uitleg in de zin dat een bepaling wettig is of gevolg kent als een regel dat 

geldigheid moet primeren boven nietigheid, is niet alleen gebaseerd op de redelijke partijwil, 

maar ook op de gedachte dat partijen de wettelijke voorschriften willen respecteren.747 Dit is 

echter niet altijd het geval. Partijen kunnen bewust een clausule opnemen die in strijd is met de 

openbare orde, de goede zeden of met een wettelijke bepaling.748 In dat geval is het niet altijd 

juist om de regel die uitleg in de zin dat een bepaling wettig is of gevolg kent voorschrijft, aan 

te wenden.749 De werkelijke partijwil, die steeds voorrang heeft, moet dan gevolgd worden. Het 

beding kan dan alsnog nietig verklaard worden, namelijk wanneer het de partijen niet toegelaten 

is van het gemeen recht af te wijken en de rechter verplicht is ambtshalve de nietigheid van het 

beding uit te spreken. 

Geen primaat van interpretatie die clausule betekenis geeft die afwijkt van het gemene recht 

 UITLEG IN DE ZIN DAT EEN BEPALING WETTIG IS OF GEVOLG KENT KAN BETEKENEN DAT 

INTERPRETATIE VOLGENS BETEKENIS DIE AFWIJKT VAN GEMENE RECHT VOORRANG MOET 

KRIJGEN – Men kan ook stellen dat de uitleg in de zin dat een bepaling wettig is of gevolg kent, 

                                                 
745 Zie voor meer informatie over het onderscheid tussen voorwaarden en termijnen: J. DE CONINCK, "Het primaat van de 

partijbedoeling als onderscheidend criterium tussen voorwaarden en termijnen" (noot onder Antwerpen 8 oktober 2007), TBBR 

2008, 257-265; M. DE MAN, "Opschortende en uitdovende tijdsbepalingen" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, 

Intersentia, 2013, 536-538. 
746 Rb. Luik 11 maart 2004, FJF 2004, 1034. 
747 Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 134. 
748 Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 134. 
749 Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 134. 

Engeland: K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 276. 
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inhoudt dat de interpretatie volgens de betekenis die afwijkt van het gemene recht voorrang 

moet hebben.750 Een clausule die niets toevoegt aan het al bestaande recht, zou immers weinig 

zin hebben. Als de partijen de moeite hebben genomen om iets in hun contract op te nemen, 

kan men hier dan niet uit afleiden dat het noodzakelijk was dit te doen om hun doel te 

bereiken?751 

En verkoopakte met voorbehoud van vruchtgebruik bepaalde dat de blote eigenaar "sera tenu 

d'effectuer pendant toute la durée de l'usufruit et à ses frais, toutes les réparations mises par 

la loi à la charge des nu-propriétaires". De vruchtgebruiker wierp op dat dit beding 

impliceerde dat de grove herstellingen, ten laste van de blote eigenaar, tijdens de uitvoering 

van het vruchtgebruik dienden te gebeuren. Hij beriep zich hiervoor op de zinsnede "pendant 

toute la durée de l'usufruit". De blote eigenaar stelde dat dit beding enkel tot doel had aan te 

geven dat de grove herstellingen te zijner laste waren. De rechter legde de akte op basis van 

artikel 1157 BW uit in het voordeel van de vruchtgebruiker. De clausule zou immers geen 

bestaansreden hebben als deze enkel tot doel had te herinneren aan het onderscheid gemaakt 

door artikel 605 BW. Het was dus de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen om, in 

tegenstelling tot het wettelijk voorschrift, de blote eigenaar te verplichten de grove 

herstellingen uit te voeren gedurende de duur van het vruchtgebruik.752 

 UITLEG IN DE ZIN DAT EEN BEPALING WETTIG IS OF GEVOLG KENT BETEKENT NIET I PRIORI 

DAT INTERPRETATIE VOLGENS BETEKENIS DIE AFWIJKT VAN GEMENE RECHT VOORRANG 

MOET KRIJGEN – Een dergelijke invulling van de regel kan in sommige gevallen worden 

aangenomen.753 Toch lijkt het niet aangewezen te oordelen dat de uitleg in de zin dat een 

bepaling wettig is of gevolg kent a priori in deze zin moet opgevat worden.754 Het is immers 

niet per definitie uitgesloten dat partijen in een rechtshandeling het gemene recht wilden 

herhalen.755 Misschien kenden ze de rechtsregel niet, of wilden ze deze net extra beklemtonen, 

omdat ze er veel belang aan hechtten.756 Bovendien kan een invulling van de regel alsof een 

rechtshandeling moet uitgelegd worden dat deze niet het gemene recht herhaalt, tot een impasse 

leiden. 

Een huurcontract uit 1935 bepaalde: "Il est convenu entre Pierre, bailleur, et Paul, locataire, 

qu'il supporterait la contribution nationale de crise." De nationale crisisbijdrage was 

ingevoerd bij KB van 13 januari 1933. Artikel 7 van het KB bepaalde: "De nationale 

                                                 
750 Luik 25 november 1997, TBBR 1999, 150 ("Que ce texte n'aurait aucune raison dêtre s'il avait pour seul but de rappeler la 

distinction faite par le Code civil alors que lorsqu'une clause est susceptible de plusieurs interprétations, on doit l'entendre 

dans celle avec laquelle elle peut avoir quelque effet, plutôt que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun (art. 

1157 C. civ.)"); E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 128; Y. HANNEQUART, 

"Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 135. 
751 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 128. 
752 Luik 25 november 1997, TBBR 1999, 150. 
753 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 129. 
754 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 129; Y. HANNEQUART, 

"Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 135. 
755 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 129; Y. HANNEQUART, 

"Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 135. Frankrijk: C. 

DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations conventionelles en général, II, Parijs, Durand, 1876, 12-13. 
756 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 129; Y. HANNEQUART, 

"Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 135. Frankrijk: C. 

DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations conventionelles en général, II, Parijs, Durand, 1876, 12-13. 
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crisisbijdrage […] wordt geheven volgens de in artikel 6 aangeduide percentages en mag niet 

– niettegenstaande alle andersluidende overeenkomst – ten laste van de huurders worden 

gelegd." Partijen konden het niet eens worden op wie de "il" sloeg. Met toepassing van artikel 

1157 BW, wierp Paul op dat de belasting ten laste van Pierre lag, omdat het beding anders 

opgevat nietig zou zijn. Pierre beriep zich ook op artikel 1157 BW en stelde dat in het contract 

stond dat Paul moest betalen. Anders had het geen zin gehad om deze bepaling op te nemen, 

aangezien dit een loutere herhaling van het gemene recht zou zijn. De rechter moet in zo'n 

geval oordelen dat Pierre de belasting moet betalen, omdat het beding anders nietig is.757  

 UITLEG IN DE ZIN DAT EEN BEPALING WETTIG IS OF GEVOLG KENT BETEKENT NIET DAT 

INTERPRETATIE VOLGENS BETEKENIS DIE AFWIJKT VAN GEMENE RECHT VOORRANG MOET 

KRIJGEN, WEGENS STRIJDIGHEID MET UITLEG MET INACHTNEMING VAN DE 

RECHTSHANDELING ALS GEHEEL – De uitleg in de zin dat een bepaling wettig is of gevolg kent, 

op een dergelijke brede manier opvatten zou bovendien in strijd zijn met andere 

interpretatieregels.758 Een eerste probleem vormt de combinatie met de uitleg met inachtneming 

van de rechtshandeling als geheel.759 Op basis van deze regel moet de interpretator bij zijn 

uitlegging rekening houden met het geheel en de aard van de overeenkomst (nrs. 223 en 

volgende). Dit impliceert in vele gevallen dat een interpretator aan de rechtshandeling die 

gevolgen moet geven die het gemene recht eraan toedicht.760 Tussen de uitleg in de zin dat een 

bepaling wettig is of gevolg kent en de uitleg met inachtneming van de rechtshandeling als 

geheel, bestaat geen onderlinge hiërarchie.761 Deze regels moeten naast elkaar gebruikt kunnen 

worden en mogen aldus niet ingevuld worden op een manier waarop ze elkaar tegenspreken. 

Stel bijvoorbeeld dat Pierre, verhuurder en Paul, huurder, in hun huurovereenkomst stipuleren: 

"Il est convenu entre Pierre et Paul qu'il supporterait les grosses réparations." Wie moet dan 

instaan voor de grove herstellingen aan het verhuurde goed? Op basis van artikel 1158 BW 

moet dat Pierre zijn. Het is namelijk eigen aan het soort contract dat de partijen gesloten 

hebben, namelijk een huurcontract, dat dergelijke kosten ten laste zijn van de verhuurder. Op 

basis van artikel 1157 BW zou het, in bovenvermelde betekenis, Paul zijn, die deze kosten op 

zich zou moeten nemen, want stipuleren dat de verhuurder de kosten van grote herstellingen 

moet dragen, is een herhaling van het gemene recht en heeft aldus geen zin.762  

 UITLEG IN DE ZIN DAT EEN BEPALING WETTIG IS OF GEVOLG KENT BETEKENT NIET DAT 

INTERPRETATIE VOLGENS BETEKENIS DIE AFWIJKT VAN GEMENE RECHT VOORRANG MOET 

                                                 
757 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 127. 
758 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 127-128; Y. HANNEQUART, 

"Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 135. 
759 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 128; Y. HANNEQUART, 

"Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 136. 
760 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 128; Y. HANNEQUART, 

"Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 136. 
761 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 128; Y. HANNEQUART, 

"Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 136. Frankrijk: P. SIMLER, 

"J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 20: Contrats et obligations. Interprétation des contrats. La mise en œuvre: rôle respectif des 

juges du fond et de la Cour de cassation" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 19; F. TERRE, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les 

obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 466. 
762 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 127-128; Y. HANNEQUART, 

"Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 136. 
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KRIJGEN, ONDANKS VERZOENBAARHEID MET EXTENSIEVE UITLEGGING – Daarnaast haalt men 

ook aan dat de vermelde brede opvatting van de uitleg in de zin dat een bepaling wettig is of 

gevolg kent in strijd is met de extensieve uitleggingsmethode (artikel 1164 BW).763 Het bestaan 

van deze methode toont immers aan dat de wetgever rekening houdt met de situatie waarbij 

partijen de wettelijke regels hebben willen herhalen.764 

Een huwelijkscontract bepaalt: "Les futurs époux seront en communauté de biens, dans 

laquelle communauté entrera le mobilier des successions qui leur échoiront." Op basis van 

artikel 1164 BW moet men, wanneer dat zo uit de wil van de partijen blijkt, aannemen dat het 

gevolg van dit beding is dat alles in de huwelijksgemeenschap valt, wat er volgens het gemene 

recht toe behoort. De partijen hebben dit louter ter illustratie gespecificeerd. Een invulling van 

artikel 1157 BW in de zin dat partijen het gemene recht niet willen herhalen, zou hier tot de 

tegengestelde uitkomst van het interpretatiegeschil leiden.765 

Dit argument moet ontkracht worden. De extensieve uitlegging en de uitleg in de zin dat een 

bepaling wettig is of gevolg kent, kunnen niet in elkaars vaarwater komen, omdat de extensieve 

methode, als toepassing van de algemene basisinterpretatieregel, steeds voorrang moet hebben 

op uitleg in de zin dat een bepaling wettig is of gevolg kent. De facto maakt het echter geen 

verschil of men dit argument al dan niet kan inroepen. Het aantonen van een contradictie met 

de extensieve interpretatie is niet nodig om te besluiten dat men niet redelijkerwijs kan 

aannemen dat de uitleg in de zin dat een bepaling wettig is of gevolg kent, betekent dat, wanneer 

een clausule meerdere betekenissen kan hebben, deze op basis waarvan de partijen afwijken 

van het gemene recht te verkiezen valt, aangezien er andere, overtuigender argumenten zijn om 

tot deze conclusie te komen. 

 Specifieke toepassing op testamenten 

Primaat van interpretatie die clausule enig nut verleent in de praktijk  

 UITLEG IN DE ZIN DAT EEN BEPALING WETTIG IS OF GEVOLG KENT VAAK TOEGEPAST BIJ 

UITLEGGING TESTAMENTEN – De uitleg in de zin dat een bepaling wettig is of gevolg kent, 

wordt ook wel eens de "vuistregel" voor de interpretatie van testamenten genoemd.766 Uit de 

                                                 
763 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 129; Y. HANNEQUART, 

"Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 136 
764 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 129; Y. HANNEQUART, 

"Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 136 
765 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 127-128; Y. HANNEQUART, 

"Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 136. Frankrijk: C. 

DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations conventionelles en général, II, Parijs, Durand, 1876, 37-38. 
766 Rb. Brugge 19 januari 1988, RW 1988-89, 757 ("Ook voor testamenten – het is er zelfs de vuistregel – geldt het 'potius ut 

valeat'-principe van artikel 1157 BW"); M. COENE, "Art. 895 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 40; T. DE VOGELAERE, Testamenten anno 

2013. Balanceren op de grenzen van de wilsautonomie, Gent, Larcier, 2013, 65; R. DILLEMANS, M. PUELINCKX-COENE, W. 

PINTENS en N. TORFS, "Overzicht van rechtspraak Schenkingen en testamenten (1970-1984)", TPR 1995, 587; D. LEJEUNE, K. 

SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 3. Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig 

Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-135; S. MOSSELMANS, "Interpretatie van legaten: de 'favor 

testamenti' en de stelregel 'potius ut valeat' versus de 'wil van de testator'" (noot onder Gent 29 september 1995), RW 1996-97, 

822; M. PUELINCKX-COENE, "Giften. 1985-1992", TPR 1994, 1752; M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, 

"Testamenten", TPR 1999, 981. 
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rechtspraak blijkt dat er inderdaad vaak beroep op wordt gedaan bij interpretatiegeschillen van 

laatste wilsbeschikkingen.767 Toch moet men hierbij in het achterhoofd houden dat de bepaling 

subsidiair is ten opzichte van de basisinterpretatieregel die de gemeenschappelijke 

partijbedoeling voorrang verleent. Het past dus beter te stellen dat de uitleg in de zin dat een 

bepaling wettig is of gevolg kent, na de basisinterpretatieregel, de vuistregel voor de uitlegging 

van testamenten is.768 Toch gaat MOSSELMANS ervanuit dat een loutere onduidelijkheid van het 

testament al volstaat om de uitleg in de zin dat een bepaling wettig is of gevolg kent werking te 

doen vinden.769 De uitleg volgens de subjectieve werkelijke partijbedoeling krijgt aldus, 

volgens hem, geen voorrang op de uitleg in de zin dat een bepaling wettig is of gevolg kent. 

Hiermee kan in geen geval akkoord gegaan worden. Er is geen enkele reden waarom men bij 

testamenten niet de werkelijke wil van de testator zou moeten nagaan, vooraleer zich tot meer 

objectieve interpretatieregels te wenden. Meer zelfs, bij eenzijdige rechtshandelingen, zoals 

testamenten, is het immers nog belangrijker dan bij overeenkomsten om de echte partijwil te 

                                                 
767 Brussel 19 januari 1973, Rev. not. b. 1973, 136 ("Les dispositions de dernière volonté devant d'ailleurs être interprétées 

potius ut valeant quam ut pereant afin de leur assurer une execution adequate."); Gent 29 september 1995, RW 1996-97, 818, 

noot S. MOSSELMANS ("Wanneer om tot het bestaan van een last te concluderen, d.w.z. om de werkelijke bedoeling van de 

erflaatster te kennen, uitlegging (artikel 1157 BW) vereist is, dient tot het niet-bestaan van de last besloten te worden."); Luik 

12 maart 1996, JLMB 1990, 982; Rb. Brugge 19 januari 1988, RW 1988-89, 757 ("Ook voor testamenten – het is er zelfs de 

vuistregel – geldt het 'potius ut valeat'-principe van artikel 1157 BW"); Rb. Gent 27 april 1955, T. Not. 1956, 163 

("Overwegende dat de gewraakte beschikkingen aldus hun uitwerking volkomen behouden, terwijl een zich niet opdringende 

interpretatie ten nadele van de wettige erfgenamen wordt vermeden (artikelen 1157 en 1162 BW."); Rb. Namen 31 januari 

1994, TBBR 1995 (verkort), 247 ("Que l'article 1157 CC […]. Qu'il résulte de ce dernier article que les testaments doivent 

interprétés 'potius ut valeant quam ut pereant'."); Rb. Namen 31 januari 1995, JT 1995, 455; Rec.gén.enr.not. 1995, 354. ("Que 

l'article 1157 CC […]. Qu'il résulte de ce dernier article que les testaments doivent interprétés 'potius ut valeant quam ut 

pereant', c-est-à-dire d'une manière favorable à la vocation testamentaire plutôt qu'à la dévolution ab intestat."); Rb. Gent 23 

maart 2010, Rev.trim.dr.fam. 2012 (samenvatting N. DANDOY en A. VAN HECKE), 888; RW 2011-12, 1346; T.Not. 2012, 192 

("Hoewel overeenkomstig art. 1157 BW een testamentaire wilsuiting die voor een tweevoudige uitlegging vatbaar is, die 

betekenis moet krijgen waarmee ze uitwerking heeft (veeleer dan een betekenis waarmee ze geen effect sorteert), primeert 

nochtans voormelde betrachting om de werkelijke bedoeling van de testator te achterhalen."); V. ALLAERTS, "De interpretatie 

van een testament: een concrete casus" in Actuele knelpunten familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 216; M. 

COENE, "Art. 895 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak 

en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 39; A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 

2010, 16; M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, "Testamenten", TPR 1999, 981. Frankrijk: P. SIMLER, "J.-Cl. 

Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ 

d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 42. 
768 V. ALLAERTS, "De interpretatie van een testament: een concrete casus" in Actuele knelpunten familiaal vermogensrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2014, 216; M. COENE, "Art. 895 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 40; A. DE BOECK, "Uitlegging" in 

Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, 

Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 15; T. DE VOGELAERE, Testamenten anno 2013. Balanceren op de grenzen 

van de wilsautonomie, Gent, Larcier, 2013, 65; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. DE TEMMERMAN, "Overzicht van 

rechtspraak (1981-1992)", TPR 1994, 450; S. MOSSELMANS, "Interpretatie van legaten: de 'favor testamenti' en de stelregel 

'potius ut valeat' versus de 'wil van de testator'" (noot onder Gent 29 september 1995), RW 1996-97, 822; M. PUELINCKX-

COENE, "Giften. 1985-1992", TPR 1994, 1752; M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, "Testamenten", TPR 

1999, 981; M. PUELINCKX-COENE, "Giften. 1985-1992", TPR 1994, 1752; M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. 

GEELHAND, "Testamenten", TPR 1999, 979; D. STERCKX, "La lettre et l'esprit des dernières volontés", Rev.not.b. 2009, 344; A. 

VAN DEN BOSSCHE, "De uitlegging van een testament", TEP 2011, 308. Frankrijk: P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. 

Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in 

JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 68. 
769 S. MOSSELMANS, "Interpretatie van legaten: de 'favor testamenti' en de stelregel 'potius ut valeat' versus de 'wil van de 

testator'" (noot onder Gent 29 september 1995), RW 1996-97, 822. 
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laten primeren, omdat deze hier zeker doorslaggevend was bij het opstellen van de akte, 

aangezien maar één partij een wil heeft.770 

 REGEL FAVOR TESTAMENTI – De uitleg in de zin dat een bepaling wettig is of gevolg kent, 

wordt, toegepast op testamenten, wel eens de regel favor testamenti genoemd.771 Hiermee 

bedoelt men dat de regel inhoudt dat men, bij de uitlegging van een testament, zichzelf als doel 

moet stellen om de wilsbeschikking een concrete uitwerking te laten krijgen.772 De uitleg in de 

zin dat een bepaling wettig is of gevolg kent is dan een voorrangsregel, die het primaat van de 

uitlegging in het voordeel van het behoud van een stipulatie in een testament, voorschrijft. 

Beschouwt men de testator als een redelijke persoon, dan kan het immers niet zijn bedoeling 

geweest zijn een beding op te nemen in zijn testament dat nietig is of geen uitwerking kan 

hebben.773 

 OPLETTEN MET TOEPASSING UITLEG IN DE ZIN DAT EEN BEPALING WETTIG IS OF GEVOLG 

KENT MET ALS DOEL SLECHT GEFORMULEERDE TESTAMENTEN TOEPASSING TE GEVEN – 

Rechters wenden de uitleg in de zin dat een bepaling wettig is of gevolg kent, soms aan om een 

laatste wilsbeschikking, die, omwille van een onhandige formulering, niet onmiddellijk voor 

uitvoering vatbaar is, toch toepassing te geven, door er de aangepaste juridische techniek op te 

plakken.774 De rechter krijgt dan een rol die vergelijkbaar is met die van een notaris die een 

authentiek testament acteert.775 De uitleg in de zin dat een bepaling wettig is of gevolg kent, 

kan echter geen redmiddel zijn om een duidelijke beschikking die geen uitwerking kan krijgen, 

toch ten allen prijze effect te laten hebben.776 Dit gebeurt, zo stelt COENE, "zo degelijk vaststaat 

wat de erflater eigenlijk wilde en dit de rechter rechtmatig lijkt."777 Het op die manier 

vastgesteld geëigend juridische mechanisme moet, volgens COENE, aansluiten bij wat de 

erflater werkelijk wilde. In dergelijke gevallen moet men echter de basisinterpretatieregel 

                                                 
770 T. DE VOGELAERE, Testamenten anno 2013. Balanceren op de grenzen van de wilsautonomie, Gent, Larcier, 2013, 61; M. 

PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, "Testamenten", TPR 1999, 979. 
771 S. MOSSELMANS, "Interpretatie van legaten: de 'favor testamenti' en de stelregel 'potius ut valeat' versus de 'wil van de 

testator'" (noot onder Gent 29 september 1995), RW 1996-97, 822. Frankrijk: P. GRIMALDI, "Interprétation du testament" in 

Dalloz action. Droit patrimonial de la famille, Parijs, Editions Dalloz, losbl., n° 323.162; M. NICOD, "Interprétation après la 

mort du testateur" in Répertoire de droit civil, Parijs, Editions Dalloz, losbl., n° 143. 
772 Frankrijk: M. NICOD, "Interprétation après la mort du testateur" in Répertoire de droit civil, Parijs, Editions Dalloz, losbl., 

n° 143. 
773 S. MOSSELMANS, "Interpretatie van legaten: de 'favor testamenti' en de stelregel 'potius ut valeat' versus de 'wil van de 

testator'" (noot onder Gent 29 september 1995), RW 1996-97, 822. 
774 M. COENE, "Art. 895 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 41; M. PUELINCKX-COENE, "Overzicht van rechtspraak. Giften (1985-

1992)", TPR 1994, 1783. Zie ook Antwerpen 28 maart 1995, T.Not. 1996, 189, noot M. COENE, waar de eiser zich beriep op 

een interpretatie op basis van artikel 1157 BW ("Dat deze uitleg de uitvoering van het testament mogelijk maakt."), maar waar 

de rechter terecht uitspraak deed op basis van de werkelijke wil van de testator. 
775 M. COENE, "Art. 895 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 41. 
776 Rb. Gent 23 maart 2010, Rev.trim.dr.fam. 2012 (samenvatting N. DANDOY en A. VAN HECKE), 888; RW 2011-12, 1346; 

T.Not. 2012, 192 ("Wanneer de werkelijke bedoeling duidelijk is, dient deze te gelden, ook al brengt die mee dat het testament 

geen effect kan sorteren.."); R. DILLEMANS, M. PUELINCKX-COENE, W. PINTENS en N. TORFS, "Overzicht van rechtspraak 

Schenkingen en testamenten (1970-1984)", TPR 1995, 588. 
777 M. COENE, "Art. 895 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 41. Zie ook M. PUELINCKX-COENE, "Giften. 1985-1992", TPR 1994, 1752. 
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toepassen en niet de uitleg in de zin dat een bepaling wettig is of gevolg kent, omdat de 

werkelijke bedoeling van de testator dan vaststaat.778 

Een niet juridisch geschoold erflater maakte een testament op in zijn eigen bewoordingen, 

zonder juridische bijstand en zonder gebruik van juridische terminologie. Hij verdeelde hierin 

zijn voornaamste vermogensbestanddeel, namelijk zijn woning, in twee loten en liet aan elk 

van zijn twee zonen een deel na. Deze delen hadden echter niet dezelfde waarde, zodat de 

onderbeelde zoon een opleg vroeg aan zijn broer. De rechter oordeelde dat hij op deze niet in 

juridische woorden uitgedrukte wil de meest passende rechtsfiguur moest kleven. Hierbij 

primeerde de wil van de testator. Uiteindelijk kwalificeerde de rechter de regeling als een 

ouderlijke boedelverdeling, beperkt tot de woning, waarbij het waardeverschil door betaling 

van een opleg moest worden goedgemaakt.779 COENE behandelt deze casus als een voorbeeld 

van de uitleg in de zin dat een bepaling wettig is of gevolg kent.780 Toch bevat het vonnis geen 

enkele verwijzing naar artikel 1157 BW, maar interpreteert het op basis van de werkelijke wil 

van de testator. Dit is dus een toepassing van artikel 1156 BW. 

Primaat van interpretatie die nietigheid voorkomt  

 UITLEG IN DE ZIN DAT EEN BEPALING WETTIG IS OF GEVOLG KENT TOEGEPAST OM 

KWALIFICATIE ALS ERFSTELLING OVER DE HAND UIT DE WEG TE GAAN – De uitleg in de zin 

dat een bepaling wettig is of gevolg kent, vindt ook toepassing bij erfstellingen over de hand.781 

Dit zijn dubbele beschikkingen waarbij een testator goederen in volle eigendom toebedeelt aan 

een eerste begunstigde (de bezwaarde), onder de last die te bewaren en ze, na zijn overlijden, 

in volle eigendom over te laten aan een tweede begunstigde (de verwachter), die de testator in 

dezelfde akte aanduidt.782 Er is pas sprake van een erfstelling over de hand wanneer aan drie 

cumulatieve voorwaarden voldaan is: (1) een dubbele en opeenvolgende beschikking over 

hetzelfde goed, (2) een dubbele verplichting tot bewaring en uitkering en (3) uitwerking na de 

dood van de bezwaarde.783 Op grond van artikel 896 BW is de erfstelling over de hand nietig. 

Wel bestaan er uitzonderingen: dubbel voorwaardelijke legaten (artikel 898 BW) en dubbele 

                                                 
778 Rb. Gent 9 december 2003, T.Not. 2004, 321 ("Met andere woorden, eerst moet worden achterhaald wat de wil van de 

testator is geweest en pas nadien kan worden gepoogd om op deze niet in juridische termen uitgedrukte wil de meest passende 

rechtsfiguur te kleven.."); Rb. Gent 23 maart 2010, Rev.trim.dr.fam. 2012 (samenvatting N. DANDOY en A. VAN HECKE), 888; 

RW 2011-12, 1346; T.Not. 2012, 192 ("Hoewel overeenkomstig art. 1157 BW een testamentaire wilsuiting die voor een 

tweevoudige uitlegging vatbaar is, die betekenis moet krijgen waarmee ze uitwerking heeft (veeleer dan een betekenis waarmee 

ze geen effect sorteert), primeert nochtans voormelde betrachting om de werkelijke bedoeling van de testator te achterhalen."); 
779 Rb. Gent 9 december 2003, T.Not. 2004, 321 
780 M. COENE, "Art. 895 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 41. 
781 M. COENE, "Art. 895 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 40; R. DILLEMANS, M. PUELINCKX-COENE en W. PINTENS, "Overzicht van 

rechtspraak. Schenkingen en testamenten (1970-1984)", TPR 1985, 620; K. RUYSEN, "De erfstelling over de hand", Jura Falc. 

2006-07, 374; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 3. Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in J. 

ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-135; M. PUELINCKX-COENE, 

"Giften. 1985-1992", TPR 1994, 1752; M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, "Bijzondere soorten giften", TPR 

2013, 926. 
782 C. DECLERCK, "Over art. 896 B.W. en art. 1003 B.W." (noot onder Cass. 30 mei 2003), RW 2003-04, 977; K. RUYSEN, "De 

erfstelling over de hand", Jura Falc. 2006-07, 374; M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, "Bijzondere soorten 

giften", TPR 2013, 926. 
783 K. RUYSEN, "De erfstelling over de hand", Jura Falc. 2006-07, 374; M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, 

"Bijzondere soorten giften", TPR 2013, 926. 
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legaten (artikel 899 BW) zijn wel mogelijk. De testator beschikt dan immers wel tweemaal over 

dezelfde goederen, maar niet over dezelfde rechten.784 Wanneer een testator dubbele 

beschikkingen bedingt, is het soms onduidelijk wat hij nu juist bedoelde: wilde hij tweemaal 

over hetzelfde recht van volle eigendom beschikken en een bewaarplicht op de eerste 

begunstigde leggen of wilde hij twee verschillende rechten overlaten, bijvoorbeeld een 

vruchtgebruik aan één begunstigde en blote eigendom aan een andere?785 Past men de uitleg in 

de zin dat een bepaling wettig is of gevolg kent, toe op een dergelijke feitenconstellatie, dan 

kan men beschikkingen die op te eerste gezicht erg aanleunen bij een erfstelling over de hand, 

toch geldig verklaren door ze bijvoorbeeld te kwalificeren als toebedelingen van vruchtgebruik 

of als legaten de residuo.786 Dit betekent natuurlijk niet dat men echte erfstellingen over de hand 

moet herkwalificeren.787 Enkel bij twijfel over de draagwijdte van de beschikking en als de 

werkelijke bedoeling van de testator niet blijkt, kan de uitleg in de zin dat een bepaling wettig 

is of gevolg kent toepassing vinden. 

Geen primaat van interpretatie die clausule betekenis geeft die afwijkt van het gemene recht 

 UITLEG IN DE ZIN DAT EEN BEPALING WETTIG IS OF GEVOLG KENT HOUDT NIET IN DAT 

TESTAMENTAIRE ERFROEPING VOORRANG HEEFT BOVEN AB INTESTATO DEVOLUTIE – Men 

oordeelt regelmatig dat de uitleg in de zin dat een bepaling wettig is of gevolg kent een 

interpretatie inhoudt in het voordeel van een testamentaire roeping, eerder dan een 

abintestaatvererving.788 Een testament krijgt dan een uitlegging in de zin gunstig voor het 

                                                 
784 K. RUYSEN, "De erfstelling over de hand", Jura Falc. 2006-07, 374. 
785 K. RUYSEN, "De erfstelling over de hand", Jura Falc. 2006-07, 374; M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, 

"Bijzondere soorten giften", TPR 2013, 927-928. 
786 M. COENE, "Art. 895 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 40; R. DILLEMANS, M. PUELINCKX-COENE en W. PINTENS, "Overzicht van 

rechtspraak. Schenkingen en testamenten (1970-1984)", TPR 1985, 620; M. PUELINCKX-COENE, "Giften. 1985-1992", TPR 

1994, 1752; K. RUYSEN, "De erfstelling over de hand", Jura Falc. 2006-07, 374; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, 

"Afdeling 3. Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek 

Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-135; M. PUELINCKX-COENE, "Giften. 1985-1992", TPR 1994, 1752; M. 

PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, "Bijzondere soorten giften", TPR 2013, 927-928. 
787 Cass. 30 mei 2003, Arr.Cass. 2003, 1291, concl. G. DUBRULLE; NJW 2004 (verkort), 372, noot M. COENE; Pas. 2003, 1087, 

concl. G. DUBRULLE; RABG 2005, 63, noot C. VERGAUWEN; Rev.trim.dr.fam. 2004, 1151; RW 2003-04, 974, noot A. SMETS; 

RW 2003-04, 974, noot C. DECLERCK ("Overwegende dat het arrest niet beslist, enerzijds, dat de nietigheid van de verboden 

erfstelling de beschikking houdende aanstelling van de algemene legataris onaangetast laat en, anderzijds, dat de nietigheid 

van de verboden erfstelling over de hand het algemeen legaat aantast; Dat het middel, in zoverre het tegenstrijdigheid in de 

motivering aanvoert, feitelijke grondslag mist."); Antwerpen 27 juni 2000, RW 2001-02, 96 ("Dat er dus wel degelijk in haar 

persoon erfstelling over de hand is."); M. COENE, "Art. 895 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 40. 
788 Rb. Gent 27 april 1955, T. Not. 1956, 163 ("Overwegende dat de gewraakte beschikkingen aldus hun uitwerking volkomen 

behouden, terwijl een zich niet opdringende interpretatie ten nadele van de wettige erfgenamen wordt vermeden (artikelen 

1157 en 1162 BW."); Rb. Bergen 10 april 1989, JLMB 1990, 1192 ("Attendu que, par application de l'article 1157 CC, surtout 

en l'absence d'héritiers réservataires, une clause ambigue s'interprète dans un sens favorable à la vocation testamentaire, et 

non ab intestat."); Rb. Namen 31 januari 1994, TBBR 1995 (verkort), 247 ("Que l'article 1157 CC […]. Qu'il résulte de ce 

dernier article que les testaments doivent interprétés 'potius ut valeant quam ut pereant', c-est-à-dire d'une manière favorable 

à la vocation testamentaire plutôt qu'à la dévolution ab intestat."); Rb. Namen 31 januari 1995, JT 1995, 455; Rec.gén.enr.not. 

1995, 354. ("Que l'article 1157 CC […]. Qu'il résulte de ce dernier article que les testaments doivent interprétés 'potius ut 

valeant quam ut pereant', c-est-à-dire d'une manière favorable à la vocation testamentaire plutôt qu'à la dévolution ab 

intestat."); Rb. Bergen 9 januari 1996, onuitg., maar geciteerd in M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, 

"Testamenten", TPR 1999, 983 ("Une clause ambigue s'interprète dans un sens favorable à la vocation testamentaire et non 

ab intestat."); M. COENE, "Art. 895 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht 



 

 

218 

 

behoud van het legaat. Het nut van het beding wordt dan bekeken vanuit het oogpunt van de 

begunstigde van een legaat: met interpreteert de onduidelijke clausule zo dat deze een gevolg 

kan hebben voor de begunstigde, ten nadele van de wettige erfgenamen.789 Door de opmaak 

van een testament maakt de testator immers zijn wil duidelijk om af te wijken van de wettelijke 

devolutie.790 Wilde hij dit niet doen, dan was er geen nood aan de opstelling van een laatste wil.  

Het testament van mevrouw Y. W. bevatte een heel aantal legaten. De testator sloot het 

testament af met de woorden: "L'argent qui restera sera donné aux aveugles de G. pour dresser 

les chiens pour aveugles." Het netto-actief volstond echter niet om alle aparte legaten te 

voldoen. Later bleek echter dat Y. W. nog een bankrekening in Luxemburg had, waar een 

redelijke som op stond. Er ontstond oneningheid over de vraag of de testatrice in haar testament 

enkel op haar Belgische goederen had gedoeld of niet. De rechter besloot dat hier een 

interpretatie van het testament aan de orde was en maakte hiervoor gebruik van de regels van 

artikel 1156 BW en artikel 1157 BW. Hij leidde uit artikel 1157 BW af "que les testaments 

doivent interprétés 'potius ut valeant quam ut pereant', c-est-à-dire d'une manière favorable à 

la vocation testamentaire plutôt qu'à la dévolution ab intestat." "L'argent qui restera" omvatte 

dus ook de gelden die in Luxemburg waren gedeponeerd.791 

Dit is in feite een toepassing van de invulling van de uitleg in de zin dat een bepaling wettig is 

of gevolg kent als zou deze betekenen dat een interpretatie volgens de betekenis die afwijkt van 

het gemene recht voorrang moet hebben, omdat een die niets toevoegt aan het al bestaande recht 

weinig zinvol is. Dit is een te verregaande lezing van de regel.792 Het is niet aangewezen de 

regel in deze zin op te vatten, omdat het mogelijk is dat een testator in zijn testament het gemene 

recht wilde herhalen. Het hoeft dan ook geen verwondering te wekken dat ook het 

tegenovergestelde voorkomt. Men oordeelt dan dat, wanneer er twijfel bestaat over de 

draagwijdte van een legaat, de ab intestato devolutie voorrang moet krijgen boven de 

testamentaire erfroeping, omdat de erfregeling ab intestato de regel is en de erfopvolging via 

testament de uitzondering.793  

                                                 
van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 40; T. DE VOGELAERE, Testamenten anno 2013. Balanceren op de 

grenzen van de wilsautonomie, Gent, Larcier, 2013, 65; R. DILLEMANS, M. PUELINCKX-COENE, W. PINTENS en N. TORFS, 

"Overzicht van rechtspraak Schenkingen en testamenten (1970-1984)", TPR 1995, 588; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, 

"Afdeling 3. Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek 

Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-135; S. MOSSELMANS, "Interpretatie van legaten: de 'favor testamenti' en 

de stelregel 'potius ut valeat' versus de 'wil van de testator'" (noot onder Gent 29 september 1995), RW 1996-97, 822; M. 

PUELINCKX-COENE, "Giften. 1985-1992", TPR 1994, 1752; D. STERCKX, "La lettre et l'esprit des dernières volontés", Rev.not.b. 

2009, 34; A. VAN DEN BOSSCHE, "De uitlegging van een testament", TEP 2011, 308. Frankrijk: R. LE GUIDEC, "Fasc. 10: 

Donations et testaments – institution d'héritier et legs – Catégoriets. Eléments constitutifs. Modalités" in JurisClasseur Civil 

Code, losbl., n° 17; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. 

L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 42; D. STERCKX, "La lettre et l'esprit 

des dernières volontés", Rev.not.b. 2009, 345. 
789 T. DE VOGELAERE, Testamenten anno 2013. Balanceren op de grenzen van de wilsautonomie, Gent, Larcier, 2013, 65. 
790 A. VAN DEN BOSSCHE, "De uitlegging van een testament", TEP 2011, 310. 
791 Rb. Namen 31 januari 1994, TBBR 1995 (verkort), 247. 
792 M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, "Testamenten", TPR 1999, 983. 
793 Cass. 25 juni 1971, Pas. 1971, I, 1040; Arr. Cass. 1971, 1094 ("Dat in geval van twijfel omtrent de wil van de erflater, bij 

gebrek aan ieder ander extrinsiek element, een beroep moet worden gedaan op de beginselen inzake de erfregeling bij 

ontstentenis van de beschikkingen bij testament."); Luik 26 maart 1970, Pas. 1970, II, 157 ("Attendu que, cela étant dit, on 

chercherait vainement, en dehors du testament, en élément quelconque, tel un écrit de la défunte, permettant d'interpréter 

quelle fut exactement, ou même vraisemblablement, sa volonté. Attendu qu'il est de principe qu'en l'absence de dispositions 

testamentaires c'est la loi elle-même qui […] règle l'attribution des biens successoraux."); Rb. Brussel 15 januari 1991, Pas. 
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In 1962 liet Verplancke zijn notaris een basisakte en een verdelingsakte opstellen voor een te 

bouwen onroerend goed, residentie Marignan. De basisakte beschreef enerzijds 12 

appartementen, elk met een ondergrondse kelder en anderzijds 14 garages. In de verdelingsakte 

nam de notaris op dat meneer Verplancke eigenaar was van de helft van de appartementen, van 

de helft van de kelders, die bij de appartementen hoorden, en van zes garages. In 1982 gaf 

Verplancke appartement 11 met de kelder en garage 9 in levenslange huur aan de echtgenoten 

Honeybun. In zijn testament liet Verplancke in een bijzonder legaat aan meneer en mevrouw 

Honeybun 5 van de appartementen na. De tekst van het legaat bevatte geen verwijzing naar 

enige garage of kelder. Na het overlijden van Verplancke rees er een dispuut of de garages en 

de kelders ook onder het legaat vielen. De rechter verwees naar LAURENT,794 die stelde: "S'il y 

a doute sur l'étendue d'un legs, l'héritier doit toujours l'emporter sur le légataire, la succession 

légitime étant la règle et la succession testamentaire l'exception." In weerwil van dit principe 

oordeelde de rechter hier toch in het voordeel van de legataris, omdat de werkelijke wil van de 

testator duidelijk was."795 

b. Uitleg met inachtneming van de rechtshandeling als geheel  

 Inleiding 

 IN SOMMIGE JURISDICTIES ONTERECHT OPGESPLITST IN TWEE REGELS – Een tweede regel die 

de ideale partijwil weerspiegelt, is de uitleg met inachtneming van de rechtshandeling als 

geheel. DOMAT en POTHIER onderscheidden binnen deze regel twee subcategorieën, die ook als 

twee aparte regels zijn opgenomen in de later opgestelde Nederlanse, Belgische en Franse Code 

Civil.796 Het onderscheid tussen beide regels is zeer klein en in de praktijk verwaarloosbaar. In 

de harmonisatie-instrumenten en in het nieuwe Franse BW zijn beide bepalingen dan ook 

terecht samen gesmolten tot één enkele regel (nrs. 226 en volgende).797  

 GEFASEERDE WERKING UITLEG MET INACHTNEMING VAN DE RECHTSHANDELING ALS 

GEHEEL – De uitleg met inachtneming van de rechtshandeling als geheel, neergelegd in 

meerdere regels, heeft slechts één invulling: men moet, bij de uitlegging van een onduidelijke 

rechtshandeling, rekening houden met de betekenis van de rechtshandeling als geheel. Hoe 

vindt deze regel nu toepassing? De uitlegging met inachtneming van de rechtshandeling als 

geheel moet in feite in verschillende stappen gebeuren. In eerste instantie moet de interpretator, 

wanneer er sprake is van onduidelijkheid, de globale zin van de rechtshandeling achterhalen. 

Wanneer hij deze heeft vastgesteld, koppelt hij terug naar het concrete, onduidelijke, woord of 

beding en stelt hij de betekenis ervan vast aan de hand van zijn analyse van de volledige 

                                                 
1991, III, 66 ("S'il y a doute sur l'étendue d'un legs, l'héritier doit toujours l'emporter sur le légataire, la succession légitime 

étant la règle et la succession testamentaire l'exception."); M. COENE, "Art. 895 BW" in Erfenissen, schenkingen en 

testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 40; F. 

LAURENT, Principes de droit civil, XLV, Brussel, Bruylant-Christophe, 1878, n° 163; M. PUELINCKX-COENE, "Giften. 1985-

1992", TPR 1994, 1752. 
794 F. LAURENT, Principes de droit civil, XVI, Brussel, Bruylant-Christophe, 1878, n° 163. 
795 Rb. Brussel 15 januari 1991, Pas. 1991, III, 66. 
796 Artikel 1158 en 1161 BW. Frankrijk: Artikel 1158 en 1161 CC. Nederland: Artikel 1381 en 1384 oud Nederlands BW.  
797 Frankrijk: nieuw artikel 1189 CC ("Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en 

donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier."). DCFR: Artikel II – 8:105 DCFR. Unidroit 

Principes: Artikel 4.4 Unidroit Principes. 
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rechtshandeling (nrs. 230 en volgende). In de praktijk gebeurt de toepassing van de twee fasen 

echter niet altijd. Is de rechtshandeling als geheel onduidelijk, dan volstaat het de eerste fase uit 

te voeren. Men neemt echter ook bij onduidelijke woorden en bedingen regelmatig de omweg 

via de betekenis van de gehele rechtshandeling niet, maar interpreteert een onduidelijk woord 

of beding eenvoudigweg door zich te richten op de betekenis van de andere bedingen (nrs. 240 

en volgende).  

 UITLEG MET INACHTNEMING VAN DE RECHTSHANDELING ALS GEHEEL VERWIJST NAAR 

INTERNE ELEMENTEN – De uitleg met inachtneming van de rechtshandeling als geheel verwijst 

aldus naar de hulpmiddelen die de rechter te zijner beschikking heeft bij de uitlegging en 

benadrukt meer bepaald het belang van intrinsieke elementen (nrs. 244 en volgende). 

 Uitleg met inachtneming van de rechtshandeling als geheel opgesplitst in twee 

regels 

 ARTIKEL 1158 BW BIJ INTERPRETATIE ONDUIDELIJK WOORD, ARTIKEL 1161 BW BIJ 

INTERPRETATIE ONDUIDELIJKE CLAUSULE – DOMAT en POTHIER deelden de uitleg met 

inachtneming van de rechtshandeling als geheel op in twee verschillende regels. Dit wordt 

weerspiegeld in de Belgische, de Franse en de oude Nederlandse Code Civil. In België en 

Frankrijk is artikel 1158 BW/CC te onderscheiden van artikel 1161 BW/CC. Vanaf de 

inwerkingtreding van het nieuwe contractenrecht in Frankrijk op 1 oktober 2016 is dit 

onderscheid weggewerkt. Beide regels zijn vervat in het nieuwe artikel 1189 CC. In het 

vroegere Nederlandse BW waren dezelfde regels opgenomen in artikel 1381 en artikel 1384 

oud Nederlands BW. Beide regels zijn zeer sterk aan elkaar verwant.798 Het verschil tussen de 

bepalingen bestaat erin dat artikel 1158 BW/CC verwijst naar situaties waar er discussie bestaat 

over de interpretatie van een woord, terwijl artikel 1161 BW/CC de interpretatie betreft van een 

onduidelijke clausule.799 Artikel 1158 BW/CC komt dus in aanmerking bij a priori 

onduidelijkheid: een woord op zich kan op meerdere manieren opgevat worden.800 Artikel 1161 

BW/CC veronderstelt daarentegen geen onduidelijkheid binnen de bewoordingen van een 

clausule: een beding kan op zichzelf volledig duidelijk zijn en geen enkel dubbelzinnig woord 

                                                 
798 Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 136; 

J. WAELKENS, "Belgian Perspective on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 2013, 

1341. Frankrijk: C. GRIMALDI, "Paradoxes autour de l'interprétation des contrats", RDC 2008, (207) n° 19-1; P. SIMLER, "J.-

Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ 

d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 50. 
799 D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 3. Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT 

(ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-136; J. WAELKENS, "Belgian Perspective on 

Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 2013, 1341. Frankrijk: C. GRIMALDI, 

"Paradoxes autour de l'interprétation des contrats", RDC 2008, (207) n° 19-2; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 

10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur 

Civil Code, losbl., n° 50. 
800 Frankrijk: P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. 

L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 50. 
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bevatten, maar kan door confrontatie met andere bedingen, of met externe elementen, toch 

onduidelijk blijken.801 

Pierre en Paul komen overeen dat Pierre zijn huis verkoopt aan Paul. Op zich is dit beding 

duidelijk. Verderop in het contract staat er echter een beding waarin de partijen een te betalen 

huurprijs overeenkomen. Deze clausule zorgt ervoor dat het contract onduidelijk wordt. Gaat 

het nu om een koop of een huur? Beide bedingen zijn helder op zich, maar worden door 

confrontatie met elkaar onduidelijk. In dat geval kunnen, op basis van artikel 1161 BW, de 

andere clausules in de overeenkomst een uitkomst bieden.802  

 ARTIKEL 1158 BW/CC OOK BIJ INTERPRETATIE ONDUIDELIJKE CLAUSULE – In de praktijk 

gaat men echter verder dan een letterlijke toepassing van de artikelen 1158 en 1161 BW/CC. 

Zo wendt men artikel 1158 BW/CC ook aan in situaties waar er er eerder sprake is van een 

onduidelijk beding dan van een onduidelijk woord.803 

Een beding van een verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid privéleven bepaalde dat 

de verzekeraar verplicht was "te betalen bij blijvende ongeschiktheid: een percentage van het 

basiskapitaal bij consolidatie van de ongeschiktheid en uiterlijk drie jaar na de dag van het 

ongeval volgens de invaliditeitsgraden zoals ze voorkomen in de Officiële Belgische Schaal tot 

Vaststelling van de Invaliditeiten." Op zich was deze clausule, inclusief alle woorden ervan, 

helder. In casu gebeurde de consolidatie wegens blijvende ongeschiktheid echter pas acht jaar 

na het ongeval, namelijk tegen 35%. Drie jaar na het ongeval was een percentage van 100% 

tijdelijke ongeschiktheid vastgesteld. Deze externe elementen deden twijfel rijzen over de 

draagwijdte van het beding. De rechter oordeelde dat de polis enkel beoogde het overlijden en 

de blijvende ongeschiktheid te dekken. Dit bleek uit een aantal andere bedingen van het 

contract. Op grond van artikel 1158 BW diende dus het percentage van blijvende 

ongeschiktheid, met name 35%, in rekening te worden genomen.804 

 ARTIKEL 1158 BW/CC EN ARTIKEL 1161 BW/CC BIJ INTERPRETATIE ONDUIDELIJKE 

RECHTSHANDELING – De bepalingen spelen daarnaast ook wanneer er onduidelijkheid heerst 

binnen een rechtshandeling, zonder dat er een specifiek onduidelijk woord of beding aan te 

wijzen valt. Zo is een uitlegging in de zin van de globale inhoud van de rechtshandeling 

bijvoorbeeld nuttig wanneer de juiste draagwijdte van de rechtshandeling duister is, omdat men 

                                                 
801 A. CRUQUENAIRE, "Le rôle du juge en matière d'interprétation du contrat" in P. WERY en S. STIJNS (eds.), De rol van de 

rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, 288; E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, 

Bruylant, 1947, 113; Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, 

Larcier, 1958, 141. Frankrijk: P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des 

contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 50; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ 

Art. 1156 à 1164. Fasc. 20: Contrats et obligations. Interprétation des contrats. La mise en œuvre: rôle respectif des juges du 

fond et de la Cour de cassation" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 15. 
802 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 113. 
803 Brussel 25 februari 1967, Rev. prat. not. b. 1967, 324 ("In het licht van artikel 1157 en 1158 BW moet een clausule die voor 

meerdere interpretaties vatbaar is, uitgelegd worden in die zin dat zij enig effect kan hebben en maximaal overeenstemt met 

de aard van het contract."); Antwerpen 27 september 2004, TBBR 2006, 320 (Een opzeggingsbeding in een overeenkomst was 

onduidelijk. De rechter wendde zich tot artikel 1158 BW.); Pol. Mechelen 31 maart 2006, RW 2007-08, 81. 
804 Pol. Mechelen 31 maart 2006, RW 2007-08, 81. 
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het oneens is of de partijen ook verbintenissen zijn overeengekomen die ze niet in de geschreven 

akte hebben vastgelegd.805  

Een voorbeeld kan dit verduidelijken. P. was werknemer van NV R. Sinds het begin van de 

uitvoering van de arbeidsverhouding werd voor alle werkgeversverplichtingen in verband met 

de betaling van het loon, van het vakantiegeld, van het gewaarborgd maandloon, en in het 

verband met het gehele stelsel van de sociale zekerheid, de wetgeving voor bedienden op hem 

toegepast. Er was geen uitdrukkelijke bepaling in de overeenkomst aan te merken waaruit bleek 

dat de werknemer ook kon genieten van het voordeel van de opzegging toepasselijk op 

bedienden. De werknemer stelde dat dit het contract in het algemeen onduidelijk maakte. De 

rechter oordeelde dat moest vermoed worden dat de partijen de verplichtingen inzake de opzeg 

wilden regelen in de zin die uit de gehele overeenkomst voortvloeide (artikel 1161 BW). Omdat 

voor zovele elementen van het statuut van bediende werd uitgegaan, moest dit ook voor de 

opzegging gebeuren. In deze zaak was er, aldus de rechter, sprake van een beding dat niet in 

de geschreven akte was vastgelegd.806 

 LETTERLIJK TOEPASSINGSGEBIED ARTIKEL 1161 BW/CC OMVAT OOK LETTERLIJK 

TOEPASSINGSGEBIED ARTIKEL 1158 BW/CC – Bekijkt men het letterlijke toepassingsgebied 

van de bepalingen, dan kan geconcludeerd worden dat artikel 1161 BW/CC een bredere 

werking heeft dan artikel 1158 BW/CC. De bepaling kan immers toepassing vinden in alle 

mogelijke situaties die tot uitlegging aanleiding geven, zowel bij intrinsieke als bij extrinsieke 

onduidelijkheid (voor deze terminologie, nr. 112). Hieronder vallen vanzelfsprekend ook de 

gevallen waarbij er a priori dubbelzinnigheid is.807 Een dubbelzinnig woord maakt immers het 

beding waarin dit woord zich bevindt, onduidelijk. Het toepassingsgebied van artikel 1161 

BW/CC slorpt in feite het bereik van artikel 1158 BW/CC op.808 Het hoeft dan ook geen 

verwondering te wekken dat in de aanpassing van de interpretatieregels in de nieuwe Franse 

Code Civil de uitleg met inachtneming van het geheel van de rechtshandeling geherformuleerd 

is in één regel, die de bepaling van artikel 1161 CC herhaalt (artikel 1189 nieuw Frans CC). 

Dat artikel 1161 BW/CC ook toepassing kan vinden bij de interpretatie van een onduidelijk 

woord, blijkt uit volgend precedent.809 Een individuele verzekeringspolis bepaalde dat elk 

'ongeval' binnen een bepaalde termijn bij de verzekeraar moest worden aangegeven. De 

verzekeringnemer argumenteerde, op basis van verschillende andere bedingen in het contract 

en op basis van de titel van het litigieuze beding ('Sinistres'), dat de term 'ongeval' in de clausule 

over de aangifte, moest gelezen worden als 'schadegeval'. De rechter oordeelde dat artikel 1161 

BW hier toepassing moest vinden. Er moest inderdaad naar de andere bedingen van het contract 

gekeken worden om de onduidelijke term te interpreteren. De polis definieerde echter het 

                                                 
805 Arbh. Brussel 7 januari 1977, TSR 1977, 38; Rb. Nijvel 8 april 2011, Res Jur.Imm. 2011, 239 ("En faisant de la réception 

provisoire le point de départ du délai de garantie décennale des édificateurs, les parties ont donc entendu confirmer dans la 

foulée, de manière tacite mais certaine, ce qui en est le corollaire, à savoir l'effet d'agréation généralement attaché à cet 

acte."). 
806 Arbh. Brussel 7 januari 1977, TSR 1977, 38. 
807 Cass. 27 november 1986, Arr.Cass. 1986-87, 423; Bull. 1987, 392; Pas. 1987, I, 392 (Artikel 1161 BW ingeroepen bij de 

uitlegging van een woord.). 
808 Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 136. 
809 Cass. 27 november 1986, Arr.Cass. 1986-87, 423; Bull. 1987, 392; Pas. 1987, I, 392. 
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begrip 'ongeval'. De betekenis opgenomen in de definitie moest doorslaggevend zijn. Het Hof 

van Cassatie oordeelde dat de feitenrechter artikel 1161 BW correct had toegepast.810 

In de praktijk loopt het toepassingsgebied van beide artikelen echter door elkaar. Artikel 1158 

en artikel 1161 BW/CC kunnen werking krijgen bij een onduidelijk woord, een onduidelijk 

beding of een onduidelijke rechtshandeling. De facto zijn beide bepalingen dus aan elkaar 

gelijk. Men kan in elk geding afzonderlijk uitmaken welke regel men inroept, of ze naast elkaar 

vermelden. Ook gebruikt de rechtspraak het principe dat achter de regels zit op zich, zonder een 

expliciete vermelding van een artikelnummer.811 Het heeft dan ook geen zin om deze regels 

naast elkaar te laten bestaan. Het mag daarom geen verwondering wekken dat de harmonisatie-

instrumenten en de nieuwe Franse Code Civil slechts één regel bevatten die de uitleg met 

inachtneming van de rechtshandeling als geheel omschrijft. Zou men toch één van beide regels 

willen instandhouden en de andere schrappen, dan moet de voorkeur gegeven worden aan 

artikel 1161 BW/CC boven artikel 1158 BW/CC. Deze regel is immers breder geformuleerd. 

Bovendien bevat de bepaling een interessante toevoeging bij artikel 1158 BW/CC, door niet 

enkel te verwijzen naar de globale betekenis van de rechtshandeling, maar ook naar de 

verschillende bedingen (nrs. 240 en volgende). In alle gevallen waar men artikel 1158 BW/CC 

kan inroepen, biedt ook artikel 1161 BW/CC een uitkomst. Het hoeft dan ook geen 

verwondering te wekken dat uit een onderzoek van de rechtspraak blijkt dat artikel 1158 

BW/CC weinig wordt aangehaald.812 

 Gefaseerde werking uitleg met inachtneming van de rechtshandeling als geheel 

Eerste fase: globale betekenis van de overeenkomst achterhalen 

a) ALGEMEEN: HOLISTISCHE INTERPRETATIE 

 UITLEG MET INACHTNEMING VAN DE RECHTSHANDELING ALS GEHEEL SCHRIJFT 

HOLISTISCHE INTERPRETATIE VOOR – Bij onduidelijkheid van een woord, een beding of een 

rechtshandeling, moet men, volgens de uitleg met inachtneming van de rechtshandeling als 

geheel, de betekenis geven die voortvloeit uit de rechtshandeling als geheel,813 uit de globale 

                                                 
810 Cass. 27 november 1986, Arr.Cass. 1986-87, 423; Bull. 1987, 392; Pas. 1987, I, 392. 
811 Luik 5 februari 1970, JL 1970-71, 49 ("Qu'encore faut-il envisager cette lettre dans son intégralité, c'est-à-dire en procédant 

à l'analyse de toutes ses clauses."); Rb. Nijvel 8 april 2011, Res Jur.Imm. 2011, 239 ("En faisant de la réception provisoire le 

point de départ du délai de garantie décennale des édificateurs, les parties ont donc entendu confirmer dans la foulée, de 

manière tacite mais certaine, ce qui en est le corollaire, à savoir l'effet d'agréation généralement attaché à cet acte."). 
812 Frankrijk: P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. 

L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 46. 
813 Artikel 1161 BW: Rb. Mechelen 27 november 1968, RW 1969-70, 576 ("Uit het geheel immers van het verzekeringscontract 

tussen partijen gesloten (artikel 1161 BW) blijkt dat […]."); Kh. Brussel 5 oktober 1973, BRH 1974, 238 ("Attendu qu'il faut 

constater que l'article 5 […] fait partie d'un tout […]. Dès lors il y a lieu de faire application de l'article 1161, conforme au 

bon sens."); A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et 

pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-24. Frankrijk: Artikel 1161 CC: Cass. fr. 1e civ. 5 februari 2002, n° JurisData 2002-

012944; Bull. civ. 2002, I, n° 43 ("Mais attendu que, s'étant livrée à une interprétation rendue nécessaire par une rédaction 

ambiguë et s'étant référée au contrat pris dans son entier, et ayant relevé notamment que la déclaration préalable d'importance 

se présentait comme une simple recommandation, la cour d'appel a souverainement retenu que […]."); C. DEMOLOMBE, Traité 

des contrats ou des obligations conventionelles en général, II, Parijs, Durand, 1876, 23; H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. 

MAZEAUD en F. CHABAS, Leçons de droit civil, II, vol. 1, Obligations: théorie générale, Parijs, Montchrestien, 1998, 335. 
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rechtshandeling.814 Men moet dus bij de uitlegging rekening houden met de algemene strekking 

van de rechtshandeling.815 Een dergelijke manier van uitlegging noemt men wel eens 

                                                 
Nederland: HR 18 november 1983, NJ 1984, 272 ("[…] komt het voor de vraag, hoe lang de verkoper zich op grond van dat 

beding van bedoelde gedragingen zal hebben te onthouden, aan op de zin die pp. in de gegeven omstandigheden in het kader 

van de gehele overeenkomst redelijkerwijs aan het beding mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs 

van elkaar mochten verwachten."); C. E. DRION en E. VAN WECHEM, "Kroniek van het vermogensrecht", NJB 2008, 936; R. P. 

J. L. TJITTES, "Uitleg van schriftelijke contracten", RMT 2005, 16; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, 

Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 34. Engeland: Chamber Colliery Ltd v Twyerould [1915] 1 Ch. 268 ("[…] the well known 

rule that a deed ought to be read as a whole, in order to ascertain the true meaning of several clauses."); Australian 

Broadcasting Commission v Australasian Performing. Right Association Ltd [1973] 129 CLR 99 ("Of course the whole of the 

instrument is to be considered, since the meaning of any part of it may be revealed by other parts, and the words of every clause 

must if possible be construed so as to render them all harmonious one with another."); BCCI v Ali [2001] UKHL 8, [2001] 1 

All ER 961, [2001] 2 WLR 735, [2002] 1 AC 251, [2001] ICR 337, [2001] IRLR 292, [2001] Emp LR 359 ("To ascertain the 

intention of the parties the court reads the terms of the contract as a whole."); Sigma Finance Corp (In Administration), Re 

[2009] UKSC 2; [2010] 1 All E.R. 571; [2010] B.C.C. 40 ("The instrument must be interpreted as a whole in the light of the 

commercial intention which may be inferred from the face of the instrument and from the nature of the debtor's business."); N. 

ANDREWS, Contract Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, 365; H. G. BEALE, Chitty on contracts, 1: General 

Principles, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 848; J. BEATSON, A. BURROWS en J. CARTWRIGHT, Anson's Law of Contract, 

Oxford, Oxford University Press, 2010, 169; K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 

243; G. MCMEEL, The construction of contracts: interpretation, implication and rectification, Oxford, Oxford University Press, 

2007, 29; G. MCMEEL, "The Principles and Policies of Contractual Construction" in A. BURROWS en E. PEEL (eds.), Contract 

Terms, Oxford, Oxford University Press, 2007, 50; J. POOLE, Textbook on Contract Law, Oxford, Oxford University Press, 

2012, 254. DCFR: Artikel II – 8:105 DCFR (Reference to contract as a whole): "Terms and expressions are to be interpreted 

in the light of the whole contract in which they appear." Unidroit Principes: Artikel 4.4 Unidroit Principes (Reference to 

contract or statement as a whole): "Terms and expressions shall be interpreted in the light of the whole contract or statement 

in which they appear."; INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW, Unidroit principles of international 

commercial contracts, Rome, 2010 

http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf, 142. CISG: P. 

SCHLECHTRIEM en I. SCHWENZER, Commentary on the UN Convention on the international sale of goods (CISG), Oxford, 

Oxford University Press, 2010, 124. 
814 Artikel 1158 BW: L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 279; A. DE BOECK en 

M. VAN HOECKE, "The Interpretation of Standard Clauses in European Contract Law" in H. COLLINS (ed.), Standard contract 

terms in Europe: a basis for and a challenge to European contract law, Alphen aan den Rĳn, Kluwer Law International, 2008, 

216; R. VANDEPUTTE, De overeenkomst: haar ontstaan, haar uitvoering en verdwijning, haar bewijs, Brussel, Larcier, 1977, 

108; J. WAELKENS, "Belgian Perspective on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 

2013, 1340. Frankrijk: Artikel 1158 CC: M. FABRE-MAGNAN, Droit des obligations. 1. Contrat et engagement unilatéral in 

Thémis droit privé, Parijs, Presses Universitaires de France, 2012, 514; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil 

français, T. VI: Obligations, Parijs, LGDJ, 1952, 482. Artikel 1161 BW: A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat de 

vente", TBBR 2008, 308; A. DE BOECK en M. VAN HOECKE, "The Interpretation of Standard Clauses in European Contract 

Law" in H. COLLINS (ed.), Standard contract terms in Europe: a basis for and a challenge to European contract law, Alphen 

aan den Rĳn, Kluwer Law International, 2008, 216; E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, 

Bruylant, 1947, 113; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique 

et pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-29.4; J.-F. LECLERCQ en C. JASSOGNE, "Notions essentielles du droit des obligations 

contractuelles" in Traité pratique de droit commercial, Brussel, Kluwer, 2009, 339; J. WAELKENS, "Belgian Perspective on 

Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 2013, 1341. Frankrijk: Artikel 1161 CC: H. 

MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. MAZEAUD en F. CHABAS, Leçons de droit civil, II, vol. 1, Obligations: théorie générale, Parijs, 

Montchrestien, 1998, 335. Nederland: C. E. DRION en E. VAN WECHEM, "Kroniek van het vermogensrecht", NJB 2008, 936. 

Engeland: G. MCMEEL, The construction of contracts: interpretation, implication and rectification, Oxford, Oxford University 

Press, 2007, 29. 
815 Artikel 1161 BW: L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 279. Frankrijk: Artikel 

1161 CC: M. FABRE-MAGNAN, Droit des obligations. 1. Contrat et engagement unilatéral in Thémis droit privé, Parijs, Presses 

Universitaires de France, 2012, 514. Nederland: C. E. DRION en E. VAN WECHEM, "Kroniek van het vermogensrecht", NJB 

2008, 936. 

http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf
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"holistische interpretatie",816 "systemische/systematische interpretatie"817 of ook wel "macro-

interpretatie".818 

 HOLISTISCHE INTERPRETATIE WEERSPIEGELT REDELIJKE BEDOELING VAN DE PARTIJEN – De 

toepassing van een holistische manier van interpreteren om de geobjectiveerde werkelijke 

partijwil te achterhalen vloeit voort uit de logica.819 Als er meerdere interpretaties van een 

beding mogelijk zijn en de ene is in harmonie met de rechtshandeling als geheel, terwijl de 

andere het beding een betekenis geeft waarin het volledig uit de toon valt, dan is de kans immers 

groot dat de partijen zelf de eerste invulling beoogden.820 Het kan immers bezwaarlijk de 

bedoeling van de opsteller van een akte zijn zichzelf tegen te spreken.821 De regel is gegrond 

op de veronderstelling dat de wil van de partijen coherent is.822 Aldus is deze erop gericht om 

de redelijke bedoeling van de partijen te achterhalen.  

                                                 
816 Arbh. Antwerpen 22 mei 1996, RW 1996-97, 1237 ("Dat dit betekent dat het ene beding van de C.A.O. uitgelegd dient te 

worden aan de hand van een ander, zodat elk beding wordt opgevat in de zin die uit de gehele akte voortvloeit (artikel 1161 

BW) […] Overwegende dat het Hof van oordeel is dat, gelet op het geheel van de opgestelde overeenkomst […]."); J. 

WAELKENS, "Belgian Perspective on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 2013, 

1341. Engeland: Shaw v Hutton-Shaw [2006] EWCA Civ 1235; [2007] 1 F.L.R. 1839; [2007] Fam. Law 497 ("The court can 

in my judgment deduce the effect of the agreement by looking at the whole of it; and by considering it as a holistic whole and, 

as the court put it in Sandford , looking at the substance."); K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and 

Maxwell, 2007, 243; G. MCMEEL, The construction of contracts: interpretation, implication and rectification, Oxford, Oxford 

University Press, 2007, 94; G. MCMEEL, "The Principles and Policies of Contractual Construction" in A. BURROWS en E. PEEL 

(eds.), Contract Terms, Oxford, Oxford University Press, 2007, 50. 
817 Artikel 1161 BW: J. L. FAGNART, "Les contrats de consommation en droit civil classique" in La promotion des intérêts des 

consommateurs au sein d'une économie de marchés, Brussel, E. Story-Scientia, 1993, 164. Nederland: R. P. J. L. TJITTES, 

"Uitleg van schriftelijke contracten", RMT 2005, 16. 
818 Frankrijk: Artikel 1158 CC: P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des 

contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 45. 
819 Frankrijk: Artikel 1158 CC: C. DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations conventionelles en général, II, Parijs, 

Durand, 1876, 14; A. SERIAUX, Droit des obligations, Parijs, Presses Universitaires de France, 1998, 170. Artikel 1161 BW: 

Kh. Brussel 5 oktober 1973, BRH 1974, 238 ("Attendu qu'il faut constater que l'article 5 […] fait partie d'un tout […]. Dès 

lors il y a lieu de faire application de l'article 1161, conforme au bon sens."); Kh. Brussel 20 april 1998, RHA 1998, 440 ("De 

logica dwingt hier tot één besluit: het verblijf in een toonzaal, garage of achter een omheining is constitutief van de dekking."); 

A. CRUQUENAIRE, "Le rôle du juge en matière d'interprétation du contrat" in P. WERY en S. STIJNS (eds.), De rol van de rechter 

in het contract, Brugge, die Keure, 2014, 289. Frankrijk: Artikel 1161 CC: A. SERIAUX, Droit des obligations, Parijs, Presses 

Universitaires de France, 1998, 170. Artikel 1158 en artikel 1161 BW: M. COENE, "Art. 895 BW" in Erfenissen, schenkingen 

en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 42; M. 

PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, "Testamenten", TPR 1999, 986. 
820 Frankrijk: Artikel 1158 CC: F. TERRE, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 468. Artikel 1161 

BW: A. CRUQUENAIRE, "Le rôle du juge en matière d'interprétation du contrat" in P. WERY en S. STIJNS (eds.), De rol van de 

rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, 288. DCFR: C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, 

J. HUET, M. STORME, S. SWANN, P. VARUL, A. VENEZIANO en F. ZOLL, Principles, Definitions and Model Rules of European 

Private Law Draft Common Frame of Reference (DCFR), http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-

law_en.pdf, 596. 
821 Artikel 1161 BW: J. L. FAGNART, "Les contrats de consommation en droit civil classique" in La promotion des intérêts des 

consommateurs au sein d'une économie de marchés, Brussel, E. Story-Scientia, 1993, 164. Zonder vermelding van artikel: 

Luik 5 februari 1991, AR 22332/88, niet gepubliceerd, maar besproken in M. COENE, "Art. 895 BW" in Erfenissen, schenkingen 

en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 42 en in 

M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, "Testamenten", TPR 1999, 986 ("L'interprétation d'un testament doit se 

faire à la lumière d'un principe de cohérence, selon lequel lorsque deux sens peuvent être donnés à une clause, il faut préférer 

celle qui, tout en étant compatible avec les termes du testament, ne met pas le testateur en contradiction avec luimême."); M. 

COENE, "Art. 895 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak 

en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 42. DCFR: C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. HUET, 

M. STORME, S. SWANN, P. VARUL, A. VENEZIANO en F. ZOLL, Principles, Definitions and Model Rules of European Private 

Law Draft Common Frame of Reference (DCFR), http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, 596 
822 Artikel 1161 BW: A. CRUQUENAIRE, "Le rôle du juge en matière d'interprétation du contrat" in P. WERY en S. STIJNS (eds.), 

De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, 288; J. L. FAGNART, "Les contrats de consommation en droit 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
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 INTERPRETATIE OP BASIS VAN AARD EN ECONOMIE VAN HET CONTRACT – Het gebruik van het 

concept "de globale rechtshandeling" bij uitlegging mag dan in theorie zeer mooi klinken, in de 

praktijk is het niet zo gemakkelijk werkbaar. Hoe kan men immers uit de betekenis van de 

rechtshandeling als geheel de invulling van een specifiek beding of woord afleiden? Heeft een 

rechtshandeling wel een globale betekenis? In de praktijk vult men de zin van de inhoud van de 

gehele rechtshandeling dan ook concreet in. Dit is de betekenis die aansluit bij de interne 

logica823, bij het voorwerp,824 bij de geest825 en bij het doel826 van de rechtshandeling. De in de 

praktijk meest werkbare criteria, die de gehele zin van de rechtshandeling weerspiegelen en die 

de terugkoppeling naar specifieke bedingen mogelijk maken, zijn de aard (nr. 233) en de 

economie (nrs. 234 en volgende) van de rechtshandeling. 

b) CONCREET: AARD VAN DE RECHTSHANDELING 

 UITLEG MET INACHTNEMING VAN DE RECHTSHANDELING ALS GEHEEL GEEFT 

RECHTSHANDELING DIE GEVOLGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE AARD ERVAN – Bij de 

vaststelling van de algemene inhoud van de rechtshandeling, kan de aard van de rechtshandeling 

een interessant element zijn.827 Dit bleek al uit de derde interpretatieregel van POTHIER, waarin 

                                                 
civil classique" in La promotion des intérêts des consommateurs au sein d'une économie de marchés, Brussel, E. Story-Scientia, 

1993, 165; D. STERCKX, "La lettre et l'esprit des dernières volontés", Rev.not.b. 2009, 345. Frankrijk: Artikel 1161 CC: C. 

DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations conventionelles en général, II, Parijs, Durand, 1876, 24. DCFR: C. VON 

BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. HUET, M. STORME, S. SWANN, P. VARUL, A. VENEZIANO en F. ZOLL, 

Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference (DCFR), 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, 596. 
823 Artikel 1158 BW: J. WAELKENS, "Prioriteitsclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 144. 

Artikel 1161 BW: J. WAELKENS, "Prioriteitsclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 144. 

Zonder vermelding van wetsartikel: Bergen 6 september 2006, Rev.trim.dr.fam. 2007, 1260 ("Lorsque le juge constate qu'une 

des clauses spécifiques du contrat se trouve en contradiction ou est inconciliable avec une autre clause, il convient de 

privilégier la clause qui est la plus conforme à la logique interne du contrat et d'écarter la clause qui se trouve en contradiction 

avec cette logique interne."). 
824 Frankrijk: Artikel 1158 CC: C. M. B. A. AUBRY en C. F. RAU, Cours de droit civil français: d'après la méthode de 

Zachariae, IV, Parijs, Cosse, Marchal et Cie, 1871, 329; M. FABRE-MAGNAN, Droit des obligations. 1. Contrat et engagement 

unilatéral in Thémis droit privé, Parijs, Presses Universitaires de France, 2012, 514; C. GRIMALDI, "Paradoxes autour de 

l'interprétation des contrats", RDC 2008, (207) n° 19-1. 
825 Artikel 1158 BW: I. DEMUYNCK, "Interpretatie van verzekeringsovereenkomsten" (noot onder Vred. Sint-Kwintens-Lennik 

13 november 2000), DCCR 2002, 71; A. VAN DEN BOSSCHE, "De uitlegging van een testament", TEP 2011, 308. Artikel 1161 

BW: A. VAN DEN BOSSCHE, "De uitlegging van een testament", TEP 2011, 308. Frankrijk: Artikel 1158 CC: Versailles 15 

maart 1991, n° JurisData 1991-042790 ("Considérant ainsi que, ni la lettre du contrat ni son esprit permettent de soutenir que 

[…]. Qu'en décider auturement revriendriat à aller a l'encontre des dispositions de l'article 1161 CC"); E. CAUSIN, 

"L'interprétation des contrats en droit belge" in L'interprétation en droit. Approche pluridisciplinaire, Brussel, Facultés 

universitaires Saint-Louis, 1978, 288; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation 

des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 50; F. TERRE, P. 

SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 468. 
826 Frankrijk: Artikel 1158 CC: P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des 

contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 45. Frankrijk: Artikel 

1161 CC: P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: 

Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 50; F. TERRE, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les 

obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 468. 
827 Artikel 1158 BW: Brussel 25 februari 1967, Rev. prat. not. b. 1967, 324 ("In het licht van artikel 1157 en 1158 BW moet 

een clausule die voor meerdere interpretaties vatbaar is, uitgelegd worden in die zin dat zij enig effect kan hebben en maximaal 

overeenstemt met de aard van het contract."); Kh. Kortrijk 18 december 1963, RW 1969-70, 1587 ("Overwegende dat de 

voormelde T 170 een duister en dubbelzinnig beding is; dat dergelijke termen moeen opgevat worden in de betekenis die met 

de inhoud van het contract het best overeenstemt. Dat bij de verloop van jute-weefsel het voorwerp normaal en gewoonlijk 

aangeduid wordt met het gewicht, de breedte, het oliegehalte en de rollengte, zodat de koper terecht, volgens hetfeen gewoonlijk 

gebeurt, de 170 heeft aangezien als het gewicht."); J. F. LECLERCQ, Conclusie bij Arbh. Bergen 8 mei 1987, JT 1988, 141; D. 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
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hij niet verwees naar de "matière" van het contract, maar wel naar de "nature" ervan. In de 

eerste fase gaat de rechter dan na wat de juiste kwalificatie is van de rechtshandeling. In de 

tweede fase geeft hij een betekenis aan de onduidelijke bedingen op basis van de aard van de 

rechtshandeling door deze zo uit te leggen dat ze de gevolgen krijgen die voorvloeien uit de 

aard van de rechtshandeling (nrs. 237 en volgende).828  

c) CONCREET: ECONOMIE VAN DE OVEREENKOMST 

 UITLEG MET INACHTNEMING VAN DE RECHTSHANDELING ALS GEHEEL SCHRIJFT 

INTERPRETATIE VOOR OP BASIS VAN ECONOMIE RECHTSHANDELING – De globale betekenis 

van de overeenkomst vindt ook een concrete invulling in de economie van de 

rechtshandeling.829 De zogenaamde "economie" van de rechtshandeling is de "essentie" van de 

                                                 
LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 3. Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), 

Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-135. Nederland: R. P. J. L. TJITTES, "Uitleg van 

schriftelijke contracten", RMT 2005, 17; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 

2009, 36. Frankrijk: Artikel 1158 CC: C. DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations conventionelles en général, II, 

Parijs, Durand, 1876, 14. 
828 Artikel 1158 BW: Brussel 25 februari 1967, Rev. prat. not. b. 1967, 324 ("In het licht van artikel 1157 en 1158 BW moet 

een clausule die voor meerdere interpretaties vatbaar is, uitgelegd worden in die zin dat zij enig effect kan hebben en maximaal 

overeenstemt met de aard van het contract."); E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats écrits vue à travers le contrat 

d'assurance", De Verz. 1980, 288; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 3. Uitlegging en implementatie van 

overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-135. 

Frankrijk: Artikel 1158 CC: C. DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations conventionelles en général, II, Parijs, 

Durand, 1876, 14. Nederland: : HR 1 juli 1985, NJ 1986, 692 ("Het eerste onderdeel van het middel betoogt terecht dat het 

hof deze toezegging diende uit te leggen tegen de achtergrond van de aard van de overeenkomst, zoals deze tussen de KRO en 

Frenkel was gesloten."); C. E. DRION en E. VAN WECHEM, "Kroniek van het vermogensrecht", NJB 2008, 936; R. P. J. L. 

TJITTES, "Uitleg van schriftelijke contracten", RMT 2005, 17; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, 

Ars Aequi Libri, 2009, 36.  
829 Artikel 1158 BW: A. CRUQUENAIRE, "Le rôle du juge en matière d'interprétation du contrat" in P. WERY en S. STIJNS (eds.), 

De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, 291; I. DEMUYNCK, "Interpretatie van 

verzekeringsovereenkomsten" (noot onder Vred. Sint-Kwintens-Lennik 13 november 2000), DCCR 2002, 71; A. GUILMOT, Y. 

NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, 

losbl., II.1.5-14, II.1.5-24; D. PHILIPPE, "Economie contractuelle, cause, erreur et interprétation du contrat" in Liber Amicorum 

Jacques Herbots, Mechelen, Kluwer, 2002, 307; J. WAELKENS, "Belgian Perspective on Rainy Sky S.A. and Others 

(Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 2013, 1340. Frankrijk: Artikel 1158 CC: P. MALINVAUD en D. 

FENOUILLET, Droit des Obligations, Parijs, LexisNexis, 2012, 381; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats 

et Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, 

losbl., n° 45. Artikel 1161 BW: Cass. 20 september 1957, Arr. Cass. 1958, 14; Pas. 1958, I, 15 ("Overwegende, ten aanzien 

van de verplichting de afsluiting te onderhouden, dat het vonnis vaststelt dat zij niet expliciet in de overeenkomst bepaald is, 

doch dat het met dezer economie en met de gebruiken strookt dat deze verplichting op elke van de aan elkaar palende eigenaars 

rust. Dat het vonnis, door aldus toepassing te maken van de artikelen 1159, 1160 en 1161 BW, geen enkele van de in het middel 

aangeduide wetsbepalingen schendt."); L. CORNELIS, "Les clauses d'exonération de responsabilité couvrant la faute personnelle 

et leur interprétation" (noot onder Cass. 22 maart 1979), RCJB 1981, 219; A. CRUQUENAIRE, "Le rôle du juge en matière 

d'interprétation du contrat" in P. WERY en S. STIJNS (eds.), De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, 288; 

J. L. FAGNART, "Les contrats de consommation en droit civil classique" in La promotion des intérêts des consommateurs au 

sein d'une économie de marchés, Brussel, E. Story-Scientia, 1993, 165; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, 

"L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-29.4; Y. 

HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 142; B. 

VAN DEN BERGH, "Art. 1602 BW" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak 

en rechtsleer, I. Benoemde overeenkomsten, Titel VI. Koop, Hfdst. IV, Mechelen, Kluwer, losbl., 2014, 17. Frankrijk: Artikel 

1161 CC: Montpellier 5 december 2012, n° JurisData 2012-032847 ("Cette stipulation contractuelle, glissée dans le 

paragraphe relatif à l'étendue de la garantie dans le temps, est contraire à l'économie générale de la convention en ce qu'elle 

modifie substantiellement le contenu de l'obligation de déclaration exigée de l'assuré par une clause spécifique et expresse du 

contrat; elle ne peut qu'être écartée, par application des dispositions de l' article 1161 CC."); P. MALINVAUD en D. 

FENOUILLET, Droit des Obligations, Parijs, LexisNexis, 2012, 381; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats 

et Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, 
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rechtshandeling.830 De term duidt op alle verschillende elementen die samen de 

waarderingsbasis van de voorwaarden van de rechtshandeling uitmaken of zouden moeten 

uitmaken.831 In feite beslaat de term dus de redenen die de partijen hebben om tot contracteren 

over te gaan.832 Het gaat hier om objectieve elementen van economische aard die aan de basis 

liggen van het contractueel evenwicht.833 De economie van de rechtshandeling is een belangrijk 

element bij interpretatie.834 Het belang ervan is zo groot, dat PHILIPPE oproept tot de toevoeging 

                                                 
losbl., n° 45, 50; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 20: Contrats et obligations. Interprétation des contrats. La mise 

en œuvre: rôle respectif des juges du fond et de la Cour de cassation" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 15; F. TERRE, P. 

SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 468.  
830 Frankrijk: A. ZELCEVIC-DUHAMEL, "La notion d'économie du contrat en droit privé", La Semaine Juridique Edition 

Générale 2001, (I 300) n° 1. 
831 Vred. Westerlo 1 september 2000, RW 2002-03, 513; T.Not. 2002, 570 ("[…] heeft het Hof van Cassatie vanaf het begin 

van de jaren tachtig gesteld dat om de werkelijke draagwijdte te bepalen van wat partijen gezamenlijk hebben gewild, ook een 

beroep mag worden gedaan op de zin en de draagwijdte van de akte (niet alleen maar op de bewoordingen ervan), dus op 

zogenaamde 'extrinsieke elementen' zoals daar zijn de […] de economie van het contract (hieronder begrepen zijnde alle 

elementen die de gemeenschappelijke waarderingsbasis van de contractuele voorwaarden hebben gevormd of zouden moeten 

hebben gevormd), […]."); D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 3. Uitlegging en implementatie van 

overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-127; D. 

PHILIPPE, "De rechter en de bepaling van de inhoud van de overeenkomst" in De overeenkomst vandaag en morgen. XVIe 

postuniversitaire cyclus Willy Delva 1989-1990, Antwerpen, Kluwer, 1990, 548; D. PHILIPPE, "Economie contractuelle, cause, 

erreur et interprétation du contrat" in Liber Amicorum Jacques Herbots, Mechelen, Kluwer, 2002, 295; J. WAELKENS, "Belgian 

Perspective on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 2013, 1340. 
832 Zie ook CAUSIN, die niet naar de notie "economie van het contract" verwijst, maar wel stelt dat de "inhoud" uit artikel 1158 

BW moet gezien worden als de determinerende reden om het contract aan te gaan. Hij heeft hier duidelijk de invulling van 

"inhoud" als "economie" voor ogen. Zie E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats écrits vue à travers le contrat d'assurance", 

De Verz. 1980, 288. 
833 A. CRUQUENAIRE, "Le rôle du juge en matière d'interprétation du contrat" in P. WERY en S. STIJNS (eds.), De rol van de 

rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, 286; J. MOURY, "Une embarrassante notion: l'économie du contrat", D. 2000, 

(382) n° 10; D. PHILIPPE, "Economie contractuelle, cause, erreur et interprétation du contrat" in Liber Amicorum Jacques 

Herbots, Mechelen, Kluwer, 2002, 308. 
834 Cass. 20 september 1957, Arr. Cass. 1958, 14; Pas. 1958, I, 15 ("Overwegende, ten aanzien van de verplichting de afsluiting 

te onderhouden, dat het vonnis vaststelt dat zij niet expliciet in de overeenkomst bepaald is, doch dat het met dezer economie 

en met de gebruiken strookt dat deze verplichting op elke van de aan elkaar palende eigenaars rust."); Brussel 10 juli 1952, JT 

1953, 185 ("Attendu qu'il résulte au contraire de l'économie générale du contrat […] les parties ont entendu que leur 

convention ne cessât qu'avec la possibilté d'utiliser normalement les sténotypes."); Brussel 13 april 1989, JT 1990, 327; Pas. 

1989, II, 254; RW 1989-90, 195 ("Qu'une telle interprétation détruirait l'économie de la police d'assurance."); Antwerpen 8 

oktober 2007, RW 2009-10, 585; TBBR 2008, 256, noot J. DE CONINCK ("Voor de beoordeling van de vraag wat partijen voor 

ogen hadden – een voorwaarde of een tijdsbepaling – dient de bedoeling van partijen te worden nagegaan. Op grond van de 

gegevens die voorliggen besluit het hof dat een betalingsverbintenis met tijdsbepaling het beste aanleunt bij de geest en de 

economie van het contract."); Vred. Westerlo 1 september 2000, RW 2002-03, 513; T.Not. 2002, 570 ("[…] heeft het Hof van 

Cassatie vanaf het begin van de jaren tachtig gesteld dat om de werkelijke draagwijdte te bepalen van wat partijen gezamenlijk 

hebben gewild, ook een beroep mag worden gedaan op de zin en de draagwijdte van de akte (niet alleen maar op de 

bewoordingen ervan), dus op zogenaamde 'extrinsieke elementen' zoals daar zijn […] de economie van het contract (hieronder 

begrepen zijnde alle elementen die de gemeenschappelijke waarderingsbasis van de contractuele voorwaarden hebben 

gevormd of zouden moeten hebben gevormd), […]."); A. CRUQUENAIRE, "Le rôle du juge en matière d'interprétation du contrat" 

in P. WERY en S. STIJNS (eds.), De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, 286; I. DEMUYNCK, "Interpretatie 

van verzekeringsovereenkomsten" (noot onder Vred. Sint-Kwintens-Lennik 13 november 2000), DCCR 2002, 71; J. L. 

FAGNART, "Les contrats de consommation en droit civil classique" in La promotion des intérêts des consommateurs au sein 

d'une économie de marchés, Brussel, E. Story-Scientia, 1993, 165; Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les 

novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 142; J.-F. LECLERCQ en C. JASSOGNE, "Notions essentielles du 

droit des obligations contractuelles" in Traité pratique de droit commercial, Brussel, Kluwer, 2009, 337; D. LEJEUNE, K. 

SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 3. Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig 

Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-127; D. PHILIPPE, "De rechter en de bepaling van de inhoud van 

de overeenkomst" in De overeenkomst vandaag en morgen. XVIe postuniversitaire cyclus Willy Delva 1989-1990, Antwerpen, 

Kluwer, 1990, 548; J. WAELKENS, "Belgian Perspective on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin Bank 

(Respondent)", ERPL 2013, 1340. Frankrijk: C. LARROUMET, Droit civil. 3: Les obligations, le contrat, Parijs, Economica, 

2007, 123; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 20: Contrats et obligations. Interprétation des contrats. La mise en 

œuvre: rôle respectif des juges du fond et de la Cour de cassation" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 15; A. ZELCEVIC-

DUHAMEL, "La notion d'économie du contrat en droit privé", La Semaine Juridique Edition Générale 2001, (I 300) n° 8. 
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van een extra interpretatieregel aan de regels opgenomen in het BW, luidend "Le contrat 

s'interprète en fonction de son économie."835  

Bij de verkoop van landbouwgrond voor het dubbel van de marktprijs, is de reden hiervoor 

terug te vinden in de omstandigheden die deel uitmaken van de economie van het contract, 

zoals bijvoorbeeld een grote kans dat de verkochte grond binnen korte tijd bouwgrond zou 

worden. Dit element maakt mee de waarderingsbasis uit waarop de inhoud van het contract 

gestoeld is.836  

 ECONOMIE IS INTERN ELEMENT DAT BEPAALD WORDT OP BASIS VAN EXTERNE ELEMENTEN – 

Als "hart van de overeenkomst"837 maakt de economie een bij uitstek intern element uit.838 Om 

na te gaan wat de partijen heeft gedreven tot de sluiting van het contract en de objectieve 

elementen te determineren die tot een contractueel evenwicht leiden, moet men de elementen 

in rekening brengen die hebben geleid tot de totstandkoming van het contract.839 De zoektocht 

naar de economie beperkt zich niet tot een beschrijving van de wederzijdse rechten en plichten, 

maar gaat verder dan dat: alle elementen die bijdragen tot het achterhalen van de redenen voor 

partijen om het contract te sluiten, kunnen nuttig zijn.840 Om te ontdekken wat de economie van 

de rechtshandeling – een intrinsiek element – juist omvat, moet men dus gebruik maken van 

extrinsieke elementen.  

Tweede fase: terugkoppeling 

a) ALGEMEEN: BETEKENIS BEDING AFLEIDEN 

 BETEKENIS GEVEN AAN LITIGIEUZE CLAUSULE OP BASIS VAN GLOBALE BETEKENIS 

RECHTSHANDELING – Wanneer de globale zin van de rechtshandeling blootgelegd is, moet de 

rechter overgaan tot de tweede fase van de uitleg met inachtneming van de rechtshandeling als 

geheel. Hij koppelt dan terug naar het concrete, onduidelijke, woord of beding en stelt de 

betekenis ervan vast aan de hand van zijn analyse van de volledige rechtshandeling.  

                                                 
835 D. PHILIPPE, "Economie contractuelle, cause, erreur et interprétation du contrat" in Liber Amicorum Jacques Herbots, 

Mechelen, Kluwer, 2002, 309. 
836 D. PHILIPPE, "Economie contractuelle, cause, erreur et interprétation du contrat" in Liber Amicorum Jacques Herbots, 

Mechelen, Kluwer, 2002, 296. 
837 Frankrijk: A. ZELCEVIC-DUHAMEL, "La notion d'économie du contrat en droit privé", La Semaine Juridique Edition 

Générale 2001, (I 300) n° 1. 
838 Bergen 13 januari 2005, TBBR 2008, 71 ("Qu'il appartient au juge, dans chaque cas d'espèce d'apprécier le péril tant sur 

la base d'éléments intrinsèques (c'est-àdire ceux relatifs à l'économie du contrat)."); A. CRUQUENAIRE, "Le rôle du juge en 

matière d'interprétation du contrat" in P. WERY en S. STIJNS (eds.), De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 

2014, 286. 
839 D. PHILIPPE, "De rechter en de bepaling van de inhoud van de overeenkomst" in De overeenkomst vandaag en morgen. XVIe 

postuniversitaire cyclus Willy Delva 1989-1990, Antwerpen, Kluwer, 1990, 548; D. PHILIPPE, "Economie contractuelle, cause, 

erreur et interprétation du contrat" in Liber Amicorum Jacques Herbots, Mechelen, Kluwer, 2002, 295. 
840 D. PHILIPPE, "Economie contractuelle, cause, erreur et interprétation du contrat" in Liber Amicorum Jacques Herbots, 

Mechelen, Kluwer, 2002, 296. 
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b) CONCREET: AARD VAN DE RECHTSHANDELING 

 UITLEG MET INACHTNEMING VAN DE RECHTSHANDELING ALS GEHEEL GEEFT 

RECHTSHANDELING DIE GEVOLGEN DIE VOLGENS HET GEMENE RECHT VOORTVLOEIEN UIT 

DE AARD ERVAN – Gebruikt de rechter de aard van de rechtshandeling als hulpmiddel bij de 

uitleg met inachtneming van de rechtshandeling als geheel, dan gaat hij in eerste instantie na 

wat de juiste kwalificatie is van de rechtshandeling (1e fase), waarna hij de overeenkomst en 

elk beding ervan die gevolgen geeft die vasthangen aan de kwalificatie (2e fase). De rechter 

duidt onduidelijkheden dan op basis van de aard van de rechtshandeling, namelijk door ze aldus 

te interpreteren dat ze de gevolgen krijgt die voortvloeien uit de aard van de rechtshandeling.841 

In de eerste fase gaat de rechter dus na wat de juiste kwalificatie is van de voorliggende 

rechtshandeling. Op die manier krijgt een rechtshandeling vaak de betekenis waarin deze 

conform is aan het gemene recht.842 Partijen stellen immers een bepaald type rechtshandeling 

op, omdat ze de gevolgen willen bereiken die op basis van het gemeen recht aan dit soort 

rechtshandeling vasthangen.843 Zo zorgt een systemische interpretatie in 

arbeidsovereenkomsten er bijvoorbeeld voor dat men een beding interpreteert in het voordeel 

van de werknemer, omdat dit overeenstemt met het werknemersbeschermend karakter van het 

arbeidsrecht.844 Een dergelijke uitleg is logisch. Wanneer de contractanten hun intentie om af 

te wijken van het gemeen recht niet expliciet in de rechtshandeling ventileren, dan is de kans 

                                                 
841 Artikel 1158 BW: Brussel 25 februari 1967, Rev. prat. not. b. 1967, 324 ("In het licht van artikel 1157 en 1158 BW moet 

een clausule die voor meerdere interpretaties vatbaar is, uitgelegd worden in die zin dat zij enig effect kan hebben en maximaal 

overeenstemt met de aard van het contract."); E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats écrits vue à travers le contrat 

d'assurance", De Verz. 1980, 288; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 3. Uitlegging en implementatie van 

overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-135. 

Frankrijk: Artikel 1158 CC: C. DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations conventionelles en général, II, Parijs, 

Durand, 1876, 14. Nederland: HR 1 juli 1985, NJ 1986, 692 ("Het eerste onderdeel van het middel betoogt terecht dat het hof 

deze toezegging diende uit te leggen tegen de achtergrond van de aard van de overeenkomst, zoals deze tussen de KRO en 

Frenkel was gesloten."); C. E. DRION en E. VAN WECHEM, "Kroniek van het vermogensrecht", NJB 2008, 936; R. P. J. L. 

TJITTES, "Uitleg van schriftelijke contracten", RMT 2005, 17; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, 

Ars Aequi Libri, 2009, 36. 
842 Artikel 1158 BW: E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats écrits vue à travers le contrat d'assurance", De Verz. 1980, 288; 

A. CRUQUENAIRE, "Le rôle du juge en matière d'interprétation du contrat" in P. WERY en S. STIJNS (eds.), De rol van de rechter 

in het contract, Brugge, die Keure, 2014, 291; E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 

1947, 121, 123; Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 

1958, 136. Frankrijk: Artikel 1158 CC: Parijs 2 december 1985, Gaz. Pal. 1986, 1, 214, noot PIEDELIEVRE; RTD civ. 1986, 

743, noot J. MESTRE ("Qu'un prêt bancaire ne comporte pas d'ordinaire un abandon, même partiel, de la part de l'organisme 

prêteur des intérêts du capital prêté […]. Conformément à l'article 1158 CC, aucun doute ne pouvait raisonnablement subsister 

sur ce point dans l'esprit des parties."); Parijs 12 juli 1990, n° JurisData 1990-023256 ("Considérant que le sens ainsi donné à 

cet écrit est celui qui, conformément à l'article 1158 CC, convient le plus à la matière du contrat, qui concerne l'organisation 

d'activités culturelles et de de loisirs qui implique une nécessaire continuité dans sa réalisation au profit des adhérents des 

deux parties."); C. DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations conventionelles en général, II, Parijs, Durand, 1876, 

14. 
843 Frankrijk: Artikel 1158 CC: C. DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations conventionelles en général, II, Parijs, 

Durand, 1876, 14. 
844 Artikel 1158 BW: Arbh. Bergen 8 mei 1987, JLMB 1987, 1339; JT 1988, 140, concl. J. F. LECLERCQ; Soc.Kron. 1988, 13, 

noot ("Attendu que l'article 1158 énonce que […]. Que l'aspect protecteur du droit de travail impose donc que l'interprétation, 

en cas de doute, se fasse en faveur de l'intimé."); A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 

2010, 17; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. DE TEMMERMAN, "Overzicht van rechtspraak (1981-1992)", TPR 1994, 

450; J. F. LECLERCQ, Conclusie bij Arbh. Bergen 8 mei 1987, JT 1988, 141; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 

3. Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, 

Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-135. 
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immers zeer groot dat ze het gemene recht, dat vasthangt aan de aard van de rechtshandeling, 

willen toepassen.845  

V. sloot een brandverzekeringscontract, waarin onder andere de volgende dekking werd 

verleend: "X. s'engage à couvrir les risques d'incendie. X. s'engage à couvrir toutes explosions, 

y compris les recours exercés par les voisins en vertu des articles 1382 et 1384 CC." Er deed 

zich een brand voor, na een explosie in het huis van V. Hierbij werd schade berokkend aan de 

auto van F., die zich voor het pand van V. bevond. Later bleek dat de oorzaak van de 

ontploffing een fout van V. was. Hij had nagelaten een rubberen kabel aan zijn gasbrander 

tijdig te vervangen, zodat deze vergaan was en er gas was kunnen ontsnappen. V. wendde zich 

tot zijn verzekeraar, met de vraag de schade aan de auto van F. te vergoeden. De verzekeraar 

weigerde de uitbetaling, omdat F. geen buur was van V. Zijn auto was daar wel geparkeerd, 

maar hij woonde zelf niet in de buurt van V. De interpretatie van "voisin" was hier aan de orde. 

De rechter stelde vast dat het begrip voor twee betekenissen vatbaar was, namelijk één 

gebaseerd op nabijheid en de andere op nabijheid en bestendigheid. De rechter steunde zich op 

artikel 1158 BW en besloot dat hier sprake was een BA-verzekering die de burgerlijke 

aansprakelijkheid ten opzichte van derden die schade lijden dekte. Een dergelijke verzekering 

hield uit zijn aard in dat de dekking zich niet uitstrekte tot schade buiten een redelijke 

geografische grens, maar betekende niet dat het nabuurschap van personen of goederen 

noodzakelijkerwijs een karakter van bestendigheid moest vertonen. De rechter koos dus voor 

de eerste betekenis.846  

 INTERPRETATIE DIE GEMEENRECHTELIJKE GEVOLGEN HEEFT IS VERWANT AAN 

INTERPRETATIE OP BASIS VAN DE GEBRUIKEN – Een dergelijke toepassing van de uitleg met 

inachtneming van de rechtshandeling als geheel komt in het vaarwater van de uitleg volgens 

hetgeen gebruikelijk is (nrs. 248 en volgende). Men geeft immers, op basis van de eerste regel, 

gevolgen aan de rechtshandeling die, volgens het gemene recht, rechtstreeks voortvloeien uit 

de aard van de rechtshandeling. Dit zijn echter in de meeste gevallen niet enkel de gevolgen die 

uit het gemene recht voortkomen, maar ook de consequenties die gewoonlijk aan dergelijke 

rechtshandelingen vasthangen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat men soms zowel de 

artikelen die de systemische interpretatie beschrijven als de gebruiken inroept.847  

Meneer Chac verbond er zich door middel van een verkoopbelofte toe de handelszaak "Le 

restaurant La Frande Muraille" te verkopen aan Mevrouw Ngo voor 75 000 Francs. Mevrouw 

betaalde een voorschot van 20 000 Francs. Een maand later informeerde mevrouw Ngo meneer 

Chac erover dat ze het project niet kon voortzetten, omdat de bank haar geen lening wou 

verlenen. Meneer Chac weigerde het al betaalde geld terug te storen, waarna Mevrouw Ngo 

een rechtszaak aanspande. De partijen waren het oneens over de betekenis van de volgende 

                                                 
845 Frankrijk: Artikel 1158 CC: C. DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations conventionelles en général, II, Parijs, 

Durand, 1876, 14. 
846 Rb. Luik 30 mei 1961, RGAR 1961, n° 6761, noot O. MALTER. 
847 Kh. Kortrijk 18 december 1963, RW 1969-70, 1587 ("Overwegende dat de voormelde T 170 een duister en dubbelzinnig 

beding is; dat dergelijke termen moeen opgevat worden in de betekenis die met de inhoud van het contract het best 

overeenstemt. Dat bij de verloop van jute-weefsel het voorwerp normaal en gewoonlijk aangeduid wordt met het gewicht, de 

breedte, het oliegehalte en de rollengte, zodat de koper terecht, volgens hetfeen gewoonlijk gebeurt, de 170 heeft aangezien als 

het gewicht."); Arbrb. Brussel 8 oktober 1992, RSR 1992, 489 ("Il n'empêche qu'il faut, dans l'interprétation des contrats, 

donner à chaque terme le sens qui résulte de l'acte entier (article 1161 CC) […]. Par conséquent, et conformément au sens 

habituel des termes […].). Frankrijk: Toulouse 8 februari 2000, n° JurisData 2000-109509. 
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clausule in de verkoopbelofte: "Dans le cas où Madame Ngo ne donne pas suite à cette affaire 

pour motif d'acheter un autre fonds de restaurant, le montant de la réservation ne lui sera pas 

rendu, sauf sous réserve de l'obtention d'un crédit de 30 000 Francs auprès de sa banque." De 

rechter beriep zich zowel op artikel 1158 als op artikel 1159 BW en oordeelde in het voordeel 

van mevrouw Ngo. Het laatste onderdeel van de zin ("sauf sous réserve…") stond los van het 

eerste en verwees niet naar de de verwerving van een krediet voor een andere handelszaak, 

omdat dit volledig vreemd was aan de relatie tussen de contractanten. Het onderdeel was enkel 

verbonden met de direct daaraan voorafgaande zin ("le montant…") en maakte de teruggave 

van het voorschot afhankelijk van de weigering van een lening voor de aankoop van het 

handelspand van de verkoper. Dit was immers een beding dat normaal gezien opgenomen werd 

in verkoopbeloften. De interpretatie verwees enerzijds naar de gevolgen die voortkwamen uit 

de aard van de verkoopbelofte (artikel 1158 BW) en anderzijds naar de gewoonte (artikel 1159 

BW).848  

Deze overlapping is in geen geval problematisch. De regels die erop gericht zijn de 

geobjectiveerde werkelijke partijwil te achterhalen, zijn immers onderling gelijkwaardig (infra, 

nr. 264). De rechter mag zelf kiezen welk van deze bepalingen hij aanwendt in een concreet 

geschil en heeft bovendien de vrijheid om meerdere van deze regels naast elkaar in te roepen. 

c) CONCREET: ECONOMIE VAN DE RECHTSHANDELING 

 BETEKENIS GEVEN AAN LITIGIEUZE CLAUSULE OP BASIS VAN ECONOMIE RECHTSHANDELING 

– Wanneer de rechter de economie van de rechtshandeling heeft vastgesteld, en aldus de globale 

betekenis van de rechtshandeling heeft achterhaald, kan hij zich wenden tot de tweede fase van 

de uitleg met inachtneming van de rechtshandeling als geheel en het onduidelijk beding 

interpreteren. Hij legt dan uit rekening houdend met de algemene betekenis van de 

rechtshandeling, zoals deze blijkt uit de economie ervan.  

Een overeenkomst tot vertaalwerk tussen een muziekschool en een vertaler, bepaalde: "The 

monthly salaries will be paid only from the moment as the student's payments are booked on 

the account of FD DIAM." De school slaagde er echter niet in om studenten aan te trekken en 

DIAM betaalde de vertaler niet. De school ging er immers vanuit dat het beding een 

opschortende voorwaarde bevatte, namelijk dat er studenten zich zouden inschrijven die 

schoolgeld zouden betalen. Aan deze voorwaarde werd uiteindelijk nooit voldaan, zodat de 

vergoeding volgens haar niet verschuldigd was. De vertaler kwalificeerde het beding als een 

opschortende tijdsbepaling: bij de sluiting van de overeenkomst gingen partijen ervanuit dat 

de school studenten zou aantrekken. Enkel over het ogenblik waarop de schoolgelden zouden 

ontvangen worden, bestond er nog twijfel. De school kon zich niet van haar betalingsplicht 

bevrijden door te argumenteren dat zij er niet in slaagde studenten aan te trekken. De rechter 

stelde de betekenis van de overeenkomst vast door op basis van externe elementen na te gaan 

wat de economie van het contract was. Geen enkel element wees erop dat de vertaler de 

bedoeling zou hebben gehad een aleatoir contract te sluiten, waarbij de vergoeding voor 

maanden vertaalwerk afhankelijk zou worden gemaakt van een toekomstige en onzekere 

gebeurtenis, namelijk de inschrijving van studenten. De vertaler vertoonde vriendschappelijke 

gevoelens voor de oprichters van de school, wat een mogelijke reden was geweest om toe te 

stemmen in een uitgestelde betaling. Deze gingen echter niet zover dat hij zou bereid geweest 

                                                 
848 Frankrijk: Toulouse 8 februari 2000, n° JurisData 2000-109509. 
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zijn een contract met een aleatoir karakter af te sluiten. Het contract was niet aleatoir, dus moest 

het concrete, onduidelijke beding in lijn hiermee worden opgevat: "Op grond van de gegevens 

die voorliggen besluit het hof dat een betalingsverbintenis met tijdsbepaling het beste aanleunt 

bij de geest en de economie van het contract." De vertaler had dus recht op betaling.849 

Uitzondering: niet-gefaseerde werking uitleg met inachtneming van de rechtshandeling als 

geheel 

 GLOBALE BETEKENIS ACHTERHALEN DOOR ONDERZOEK INTERNE CONTEXT VAN HET 

CONTRACT – De uitleg met inachtneming van de rechtshandeling als geheel schrijft voor dat de 

interpretator zicht moet krijgen op de algemene inhoud van de akte door de verschillende 

onderdelen en clausules in onderling verband te onderzoeken.850 Een rechtshandeling vormt 

immers een coherent en samenhangend geheel.851 Deze manier om de globale betekenis van de 

                                                 
849 Antwerpen 8 oktober 2007, RW 2009-10, 585; TBBR 2008, 256, noot J. DE CONINCK. 
850 Artikel 1158 BW: I. DEMUYNCK, "Interpretatie van verzekeringsovereenkomsten" (noot onder Vred. Sint-Kwintens-Lennik 

13 november 2000), DCCR 2002, 71; A. VAN DEN BOSSCHE, "De uitlegging van een testament", TEP 2011, 309. Frankrijk: 

Artikel 1158 CC: M. FABRE-MAGNAN, Droit des obligations. 1. Contrat et engagement unilatéral in Thémis droit privé, Parijs, 

Presses Universitaires de France, 2012, 514. Artikel 1161 BW: Parijs 29 september 1988, n° JurisData 1988-025410 ("Alors 

au surplus, que l'ensemble des clauses du bail, qu'il convient d'interpreter en application de l'article 1161 du code civil, 

demontre l'accord des parties pour que le loyer convenu soit net de charges et de taxes pour le bailleur."); Arbh. Luik 15 

november 1995, Soc.Kron. 1997, 542 ("Attendu que les deux dispositions à première vue antinomiques de la missive notifiant 

le congé doivent s'interpréterl'une par l'autre, et non pas l'une contre l'autre."); Bergen 17 juni 2002, RGAR 2003, n° 13.722 

("Qu'en réalité la convention avenue entre parties doit s'analyser en fonction de toutes ses clauses, conformément au prescrit 

de l'article 1161 du Code civil."); Rb. Doornik 12 juli 2012, Rev.not.b. 2013, 278, noot ("L'article 1161 ajoute que […]. En 

l'occurrence, il convient de constater: […] que le même acte de vente renseigne que […], mais surtout qu'il rappelle encore 

explicitement que […]."); E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats écrits vue à travers le contrat d'assurance", De Verz. 1980, 

283; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 279; A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation 

du contrat de vente", TBBR 2008, 308; A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar 

met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 19; I. 

DEMUYNCK, "Interpretatie van verzekeringsovereenkomsten" (noot onder Vred. Sint-Kwintens-Lennik 13 november 2000), 

DCCR 2002, 71; D. PHILIPPE, "Economie contractuelle, cause, erreur et interprétation du contrat" in Liber Amicorum Jacques 

Herbots, Mechelen, Kluwer, 2002, 307; A. VAN DEN BOSSCHE, "De uitlegging van een testament", TEP 2011, 308; J. 

WAELKENS, "Belgian Perspective on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 2013, 

1341; X., "Entrepreneur - Travaux. Devis: une erreur de calcul ne constitue pas forcément une faute" (noot onder Bergen 17 

juni 2002), Immobilier 2003, 5. Frankrijk: Artikel 1161 CC: Parijs 12 april 1991, n° JurisData 1991-023498 ("Mais que les 

clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. Que la 

survenance d'un cas d'exigibilité rend 'la somme prêtée' non parvenue à l'échéance et que le taux de l'intérêt est celui prévu à 

la rubrique 'Intérêts de retard.'"); C. M. B. A. AUBRY en C. F. RAU, Cours de droit civil français: d'après la méthode de 

Zachariae, IV, Parijs, Cosse, Marchal et Cie, 1871, 329; C. DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations conventionelles 

en général, II, Parijs, Durand, 1876, 23; M. FABRE-MAGNAN, Droit des obligations. 1. Contrat et engagement unilatéral in 

Thémis droit privé, Parijs, Presses Universitaires de France, 2012, 514; P. MALINVAUD en D. FENOUILLET, Droit des 

Obligations, Parijs, LexisNexis, 2012, 380. Zonder vermelding van een wetsartikel: Luik 5 februari 1970, JL 1970-71, 49 

("Qu'encore faut-il envisager cette lettre dans son intégralité, c'est-à-dire en procédant à l'analyse de toutes ses clauses."). 

Nederland: A. C. VAN SCHAIK, "Uitlegregels", WNPR 1998, 273. Engeland: Chamber Colliery Ltd v Twyerould [1915] 1 Ch. 

268 ("And that the words of each clause should be so interpreted as to bring them into harmony with the other provisions of 

the deed."); Australian Broadcasting Commission v Australasian Performing. Right Association Ltd [1973] 129 CLR 99 ("Of 

course the whole of the instrument is to be considered, since the meaning of any part of it may be revealed by other parts, and 

the words of every clause must if possible be construed so as to render them all harmonious one with another."); K. LEWISON, 

The Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 243; G. MCMEEL, The construction of contracts: 

interpretation, implication and rectification, Oxford, Oxford University Press, 2007, 29. PECL: M. H. WISSINK, 

"Interpretation" in D. BUSCH, E. H. HONDIUS, H. J. VAN KOOTEN, H. N. SCHELHAAS en W. M. SCHRAMA (eds.), The Principles 

of European Contract Law and Dutch Law – A Commentary, De Haag, Kluwer, 2002, 254. CISG: P. SCHLECHTRIEM en I. 

SCHWENZER, Commentary on the UN Convention on the international sale of goods (CISG), Oxford, Oxford University Press, 

2010, 124. 
851 Artikel 1158 BW: A. VAN DEN BOSSCHE, "De uitlegging van een testament", TEP 2011, 308. Artikel 1161 BW: Brussel 23 

november 2010, Info@law 2012, 23; Rev.trim.dr.fam. 2012 (samenvatting N. DANDOY en A. VAN HECKE), 885; RW 2011-12, 

1087; T.Not. 2012, 187("Het hof dient echter het testament als een samenhangend geheel te interpreteren."); A. VAN DEN 
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akte te achterhalen, namelijk een uitleg van bedingen "het ene door het andere", is expliciet 

omschreven in artikel 1161 BW/CC. Deze precisering is niet gebeurd in artikel 1158 BW, maar, 

aangezien beide regels dezelfde inhoud hebben, geldt de toevoeging ook voor die bepaling.852 

Het onderzoek van de andere bedingen de rechtshandeling vormt normaal gezien de eerste fase 

van de uitleg met inachtneming van de rechtshandeling als geheel, die leidt tot het vaststellen 

van de algemene betekenis van de rechtshandeling. Hierna moet de interpretator nog, op grond 

van de aldus gevonden globale betekenis, een invulling geven aan het specifieke onduidelijke 

woord of beding. Op die manier geeft de interpretator een onduidelijke clausule een betekenis 

aan de hand van de interne context van de rechtshandeling.853 Deze regels vormen een 

toepassing van het algemene taalkundige principe dat een individueel woord betekenis ontleent 

aan zijn context.854 In de praktijk maakt men vaak de beschreven omweg via de gehele 

rechtshandeling niet, en gebruikt men andere bedingen onmiddellijk bij de uitlegging van een 

                                                 
BOSSCHE, "De uitlegging van een testament", TEP 2011, 308. Frankrijk: Artikel 1158 CC: C. DEMOLOMBE, Traité des contrats 

ou des obligations conventionelles en général, II, Parijs, Durand, 1876, 23; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit 

civil français, T. VI: Obligations, Parijs, LGDJ, 1952, 482; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et 

Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., 

n° 49. 
852 Artikel 1158 BW: I. DEMUYNCK, "Interpretatie van verzekeringsovereenkomsten" (noot onder Vred. Sint-Kwintens-Lennik 

13 november 2000), DCCR 2002, 71; D. PHILIPPE, "Economie contractuelle, cause, erreur et interprétation du contrat" in Liber 

Amicorum Jacques Herbots, Mechelen, Kluwer, 2002, 307; A. VAN DEN BOSSCHE, "De uitlegging van een testament", TEP 

2011, 309. Frankrijk: Artikel 1158 CC: M. FABRE-MAGNAN, Droit des obligations. 1. Contrat et engagement unilatéral in 

Thémis droit privé, Parijs, Presses Universitaires de France, 2012, 514. 
853 Artikel 1158 BW: A. CRUQUENAIRE, "Le rôle du juge en matière d'interprétation du contrat" in P. WERY en S. STIJNS (eds.), 

De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, 291; Artikel 1161 BW: Cass. 27 november 1986, Arr. Cass. 

1986-87, 423; RW 1987-88, 187; A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 308; A. DE BOECK, 

"Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 

Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 19; Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in 

Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 141; R. KRUITHOF, "Overzicht van rechtspraak (1974-

1980). Verbintenissen", TPR 1983, 599; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 3. Uitlegging en implementatie van 

overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-136; R. 

VANDEPUTTE, De overeenkomst: haar ontstaan, haar uitvoering en verdwijning, haar bewijs, Brussel, Larcier, 1977, 108. 

Frankrijk: Artikel 1158 CC: C. DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations conventionelles en général, II, Parijs, 

Durand, 1876, 23; C. GRIMALDI, "Paradoxes autour de l'interprétation des contrats", RDC 2008, (207) n° 19-1; P. MALINVAUD 

en D. FENOUILLET, Droit des Obligations, Parijs, LexisNexis, 2012, 380; H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. MAZEAUD en F. 

CHABAS, Leçons de droit civil, II, vol. 1, Obligations: théorie générale, Parijs, Montchrestien, 1998, 335; P. SIMLER, "J.-Cl. 

Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 20: Contrats et obligations. Interprétation des contrats. La mise en œuvre: rôle respectif des juges 

du fond et de la Cour de cassation" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 15. Nederland: A. C. VAN SCHAIK, "Uitlegregels", 

WNPR 1998, 273. Engeland: G. MCMEEL, The construction of contracts: interpretation, implication and rectification, Oxford, 

Oxford University Press, 2007, 93. 
854 Artikel 1161 BW: J. WAELKENS, "Belgian Perspective on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin Bank 

(Respondent)", ERPL 2013, 1341. Engeland: K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 

243; G. MCMEEL, The construction of contracts: interpretation, implication and rectification, Oxford, Oxford University Press, 

2007, 95. 
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onduidelijke clausule.855 De duidelijke passages binnen een rechtshandeling kunnen immers 

rechtstreeks een licht werpen op de betekenis van de onduidelijke passages.856  

Een kapster wilde renovatieweken uitvoeren aan haar kapsalon en contacteerde hiervoor een 

aannemer. Deze stelde een offerte op. Partijen kwamen overeen dat de aannemer zijn werken 

zou uitvoeren voor een totale som van 744 368 BEF (18 452,4 euro). Ze namen ook een 

gedetailleerde beschrijving van de verschillende posten, met telkens de kosten, op in het 

contract. Na de werken stuurde de aannemer een factuur, die hoger was dan 18 452,4 euro. De 

factuur maakte de prijs uit van alle verschillende posten samengeteld. Blijkbaar was er in de 

offerte een verkeerde optelling gebeurd, zodat de som van 18 452,4 euro niet de totale kost van 

de werken uitmaakte. Met name de vloerwerken (5 310,87 euro) waren achterwege gelaten in 

het totale kostenplaatje. De opdrachtgever wilde slechts de overeengekomen totale som van 18 

452,4 euro betalen. De rechter oordeelde dat de onduidelijke overeenkomst moest uitgelegd 

worden, en wel op basis van artikel 1161 BW. De interpretator moest niet alleen kijken naar 

de totale vermelde kost, maar ook naar de verschillende andere vermeldingen, die de 

verschillende posten detailleerden. Als men zou stellen dat de totale prijs moest betaald 

worden, zou dit impliceren dat de aannemer had toegestemd om de post "vloer" volledig gratis 

uit te voeren, wat onverenigbaar was met de aparte opname van de post "vloer". Het ging hier 

om een gewone materiële optelfout, die verschoonbaar was, omdat ze het gevolg was van een 

onoplettendheid die elk voorzichtig en vooruitziend vakman zou kunnen overkomen.857 

 GLOBALE BETEKENIS ACHTERHALEN DOOR ONDERZOEK INTERNE CONTEXT VAN EEN 

CLAUSULE – De regel geldt ook op micro-niveau. Waar een onduidelijk beding betekenis kan 

krijgen tegen de achtergrond van andere clausules, kan een onderdeel van een clausule 

verheldering vinden door een onderzoek van de andere onderdelen van eenzelfde clausule.858 

                                                 
855 Artikel 1161 BW: Bergen 17 juni 2002, RGAR 2003, n° 13.722; Brussel 12 april 2010, Rev.trim.dr.fam. 2011, 81 ("En 

application des articles 1156 et 1162 du Code civil, il appartient à la cour d'une part de rechercher la commune intention des 

parties contractantes et d'autre part d'interpréter les clauses de la convention «les unes par les autres en donnant à chacune 

le sens qui résulte de l'acte entier». En l'espèce, les deux dispositions générales que constituent les deux paragraphes intitulés 

«Abandon des procédures en cours» et «Engagement d'une procédure de divorce par consentement mutuel» doivent être lues 

ensemble."); Rb. Luik 26 mei 1964, JL 1964-65, 66 ("Attendu que le thèse de la demanderesse est moins encore acceptable si 

l'on interprète la disposition litigieuse en se référant, conformément à l'article 1161 CC, aux autres alinéas de l'article 26."); 

Rb. Doornik 12 juli 2012, Rev.not.b. 2013, 278, noot ("L'article 1161 ajoute que […]. En l'occurrence, il convient de constater: 

[…] que le même acte de vente renseigne que […], mais surtout qu'il rappelle encore explicitement que […]."). Zonder 

vermelding artikel: Cass. 3 december 1953, Arr. Cass. 1954, 230; Pas. 1954, I, 271 ("Overwegende dat deze interpretatie, die 

gegrond is op gevolgtrekkingen welke uit het onderling in verband brengen van de onderscheiden bepalingen der akte werden 

afgeleid in tegenstelling met hetgeen door het middel wordt staande gehouden, niet onverenigbaar is met de termen van het 

huurcontract waarvan het noch de zin noch de draagwijdte verdraait."). 
856 Frankrijk: Artikel 1161 CC: F. TERRE, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 468. Engeland: 

Chamber Colliery Ltd v Twyerould [1915] 1 Ch. 268 ("And that the words of each clause should be so interpreted as to bring 

them into harmony with the other provisions of the deed."); K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and 

Maxwell, 2007, 243. 
857 Bergen 17 juni 2002, RGAR 2003, n° 13.722. Zie ook X., "Entrepreneur - Travaux. Devis: une erreur de calcul ne constitue 

pas forcément une faute" (noot onder Bergen 17 juni 2002), Immobilier 2003, 4-5.  
858 Artikel 1161 BW: Rb. Luik 26 mei 1964, JL 1964-65, 66 ("Attendu que le thèse de la demanderesse est moins encore 

acceptable si l'on interprète la disposition litigieuse en se référant, conformément à l'article 1161 CC, aux autres alinéas de 

l'article 26."); Arbrb. Brussel 8 oktober 1992, RSR 1992, 489 (Het onduidelijke "quelle que soit la cause de la cessation des 

relations de travail" werd op basis van artikel 1161 BW uitgelegd aan de hand van de andere onderdelen van hetzelfde beding.); 

Kh. Brussel 20 april 1998, RHA 1998, 440. Frankrijk: Artikel 1161 CC: Aix-en-Provence 27 september 1989, n° JurisData 

1989-052821 ("Attendu qu'en application des articles 1157 et 1161 CC, […], que lesdits articles […] se trouvent naturellement 

applicables. […] Attendu qu'en l'espèce, les trois alinéas précités dudit article sont étroitement liés."). 
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Een autohandelaar sloot een diefstalverzekering waarvan de dekking zich uitstrekte tot de 

auto's die de verzekerde onder zich had, voorzover deze zich bevonden "in showroom en/of in 

de gebouwen en/of binnen de omheining van verzekerde en/of waar ook in België." Er werd 

een voertuig van de handelaar gestolen dat zich bevond op de niet-omheinde parking van de 

handelaar. De verzekeraar weigerde tussen te komen, omdat het risico territoriaal niet gedekt 

was. De verzekerde was van mening dat de toevoeging aan vermeld beding "en/of waar ook in 

België" erop wees dat de polis een algemene en onbeperkte dekking verleende voor het verblijf 

van auto's die eigendom waren van de handelaar, waar dan ook in België. De rechter maakte 

gebruik van artikel 1161 BW en oordeelde dat de bepaling "waar ook in België" niet autonoom 

was en niet los kon gelezen worden van de vorige onderdelen van de clausule. De passus "van 

de verzekerde en/of waar ook in België" was één geheel en maakte een plaatsaanduiding uit ter 

vervollediging van de voorwaarde dat de verzekerde zaak in een beschermde plaats moest zijn 

ondergebracht. Met "in België" gaf men aan dat de plaats zich niet noodzakelijk op het adres 

van de autohandelaar moest bevinden.859  

 VOLGORDE VAN BEDINGEN IN RECHTSHANDELING IRRELEVANT – Alle bedingen die deel 

uitmaken van de interne context kunnen nuttig zijn bij de uitlegging van een onduidelijk beding. 

De volgorde waarin de verschillende clausules opgenomen zijn, heeft in het kader van de uitleg 

met inachtneming van de rechtshandeling als geheel geen enkel belang, tenzij het natuurlijk de 

gemeenschappelijke bedoeling van de partijen is wel een betekenis te geven aan de volgorde.860 

De bedingen interageren met elkaar, los van hun concrete plaats binnen de rechtshandeling. Dit 

blijkt al duidelijk uit de zesde interpretatieregel van POTHIER, waar hij een uitlegging 

voorschreef in het kader van de andere bedingen van de rechtshandeling en eraan toevoegde 

"soit qu'elles précédent, ou qu'elles suivent."861 

 CLAUSULES ZIJN ÉÉN GEHEEL VANUIT OOGPUNT INTERPRETATIE, NIET VANUIT OOGPUNT 

NIETIGHEID – De bedingen van een overeenkomst vormen een geheel vanuit het oogpunt van 

interpretatie. Hieruit mag men niet afleiden dat de de verschillende clausules onlosmakelijk met 

elkaar verbonden zijn.862 Het past dus niet de uitleg met inachtneming van de rechtshandeling 

als geheel in te roepen om te besluiten tot nietigheid van het contract wanneer één beding nietig 

                                                 
859 Kh. Brussel 20 april 1998, RHA 1998, 440.  
860 Frankrijk: Artikel 1161 CC: C. DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations conventionelles en général, II, Parijs, 

Durand, 1876, 24. Engeland: Barton v Fitzgerald [1812] 15 East 530 ("It is a true rule of construction that the sense and 

meaning of the parties in any particular part of an instrument may be collected ex antecedentibus et consequentibus."); H. G. 

BEALE, Chitty on contracts, 1: General Principles, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 849; K. LEWISON, The Interpretation of 

Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 243; G. MCMEEL, The construction of contracts: interpretation, implication 

and rectification, Oxford, Oxford University Press, 2007, 29. DCFR: C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. 

HERRE, J. HUET, M. STORME, S. SWANN, P. VARUL, A. VENEZIANO en F. ZOLL, Principles, Definitions and Model Rules of 

European Private Law Draft Common Frame of Reference (DCFR), http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-

private-law_en.pdf, 596. Unidroit Principes: INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW, Unidroit 

principles of international commercial contracts, Rome, 2010 

http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf, 142-143. CISG: P. 

SCHLECHTRIEM en I. SCHWENZER, Commentary on the UN Convention on the international sale of goods (CISG), Oxford, 

Oxford University Press, 2010, 124. 
861 Frankrijk: R. J. POTHIER, Traité des obligations, Parijs, Siffrein, 1821, I, I, I, I, VI, Règles pour l'interprétation des 

conventions, n° 96. 
862 F. LAURENT, Principes de droit civil, XVI, Brussel, Bruylant-Christophe, 1878, 587. 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf
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is.863 Een akte bestaat immers uit verschillende bepalingen die op zich afzonderlijke 

verbintenissen vormen en die los van elkaar kunnen gezien worden.864 

 Uitleg met inachtneming van de rechtshandeling als geheel verwijst naar 

hulpmiddelen om partijwil te achterhalen 

a) INTERNE ELEMENTEN 

 INHOUD VAN HET CONTRACT EN GEHELE AKTE DOELT OP INSTRUMENTUM – De uitleg met 

inachtneming van de rechtshandeling als geheel beschrijft een hulpmiddel dat de rechter te 

zijner beschikking heeft bij de uitlegging, namelijk de "rechtshandeling als geheel". Artikel 

1158 BW verwijst naar "de inhoud van het contract", terwijl artikel 1161 BW de term "de gehele 

akte" bezigt. Het nieuwe Franse artikel 1189 spreekt van "la cohérence de l'acte tout entier." 

Wat is nu de "overeenkomst als geheel", het "contract" en de "(coherentie van de) gehele akte"? 

Natuurlijk doelen deze termen al zeker op het instrumentum, op de termen van de geschreven 

rechtshandeling zelf.865 Alle materiële onderdelen van het instrumentum kunnen relevant zijn 

voor uitlegging, inclusief preambules, titels enzovoort (nrs. 320 en volgende). Dit blijkt ook al 

uit de derde interpretatieregel van DOMAT, die expliciet naar de preambules verwees.866 Het 

gaat dan om de volledige rechtshandeling, zodat een beding niet alleen moet gelezen worden 

binnen het kader van de andere bedingen binnen hetzelfde document, maar dat een interpretator 

met alle verschillende contractuele documenten rekening moet houden.867 Op die manier tonen 

de bepalingen over de holistische interpretatie zich nuttig voor de uitlegging van complexe 

contracten.868  

 INHOUD VAN HET CONTRACT EN GEHELE AKTE DOELT OOK OP NEGOTIUM – Daarnaast valt 

ook het negotium, de overeenkomst zoals deze tussen partijen bestaat, inclusief de "mondelinge 

termen", onder de "overeenkomst als geheel", de "inhoud van het contract" en de "gehele 

akte".869 Alles wat er tussen de partijen is overeengekomen en op basis van hun 

wilsovereenstemming deel is van het contractuele veld, vormt een deel van de overeenkomst.  

                                                 
863 F. LAURENT, Principes de droit civil, XVI, Brussel, Bruylant-Christophe, 1878, 587. 
864 F. LAURENT, Principes de droit civil, XVI, Brussel, Bruylant-Christophe, 1878, 587. 
865 Frankrijk: Artikel 1161 CC: P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des 

contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 51. 
866 J. DOMAT, Les loix civiles dans leur ordre naturel, Parijs, chez Coignard, 1695, I, I, I, I, II: "Des principes qui suivent de la 

nature des conventions. Et des règles pour les interpreter", 3e regel. Frankrijk: Zie ook P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 

1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in 

JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 53. 
867 Artikel 1161 BW: E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 114; Y. 

HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 141. 

Frankrijk: Artikel 1161 CC: P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des 

contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 53. 
868 Frankrijk: Artikel 1161 CC: P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des 

contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 53 
869 Frankrijk: Artikel 1161 CC: P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des 

contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 53. 
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 UITLEG MET INACHTNEMING VAN DE RECHTSHANDELING ALS GEHEEL BEPAALT DAT 

INTRINSIEKE ELEMENTEN HULPMIDDEL ZIJN BIJ INTERPRETATIE – De uitleg met 

inachtneming van de rechtshandeling als geheel wijst dus op het belang van intrinsieke 

elementen bij de uitlegging van een rechtshandeling volgens de geobjectiveerde werkelijke 

partijwil.870 

b) EXTERNE ELEMENTEN 

 INHOUD VAN HET CONTRACT EN GEHELE AKTE DOELT NIET OP BUITENCONTRACTUELE 

CONTEXT – Sommigen gaan nog verder en oordelen dat ook de context buiten de 

rechtshandeling deel uitmaakt van "de overeenkomst als geheel", "de inhoud van het contract" 

en "het gehele contract".871 Dit betekent dat een interpretator, op basis van uitleg met 

inachtneming van de rechtshandeling als geheel, ook externe elementen in zijn 

interpretatiewerkzaamheid mag betrekken. Dan verwijst de interpretatieregel bijvoorbeeld naar 

de sociale en economische omgeving van de overeenkomst.872 Ook de precontractuele 

onderhandelingen vallen dan onder deze artikels.873 In die invulling kan men de bepalingen 

aanwenden bij de uitlegging van groepen van overeenkomsten en bij kadercontracten: de 

clausules van de ene overeenkomst kunnen dan de clausules van de andere verduidelijken.874 

Deze invulling van uitleg met inachtneming van de rechtshandeling als geheel is te 

verregaand.875 De bepalingen reppen immers met geen woord over de context buiten de 

materiële rechtshandeling. Ze verwijzen enkel naar de rechtshandeling op zich, inclusief alle 

                                                 
870 Artikel 1158 BW: D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 3. Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" 

in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-136 Artikel 1161 BW: E. 

CAUSIN, "L'interprétation des contrats écrits vue à travers le contrat d'assurance", De Verz. 1980, 283; A. CRUQUENAIRE, "Le 

rôle du juge en matière d'interprétation du contrat" in P. WERY en S. STIJNS (eds.), De rol van de rechter in het contract, Brugge, 

die Keure, 2014, 289; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 3. Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" 

in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-136; J. WAELKENS, "Belgian 

Perspective on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 2013, 1340. Zonder 

vermelding van wetsartikel: Bergen 6 september 2006, Rev.trim.dr.fam. 2007, 1260 ("Lorsque le juge constate qu'une des 

clauses spécifiques du contrat se trouve en contradiction ou est inconciliable avec une autre clause, il convient de privilégier 

la clause qui est la plus conforme à la logique interne du contrat et d'écarter la clause qui se trouve en contradiction avec cette 

logique interne."). 
871 Frankrijk: Artikel 1158 CC: P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des 

contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 45. Artikel 1161 BW: E. 

DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 114. Frankrijk: Artikel 1161 CC: 

Versailles 30 oktober 1987, n° JurisData 1987-046160 ("Qu"à cet égard et plus généralement au sens de l'article 1161 CC 

[…]. Considérant qu'en l'espèce le jugement entrepris a justement fait référance à l'exposé du protocole, préliminaire aux 

concessions consenties récipoquement."); P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. 

Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 53. 
872 Frankrijk: Artikel 1158 CC: P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des 

contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 45. 
873 Artikel 1161 BW: E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 114. Frankrijk: 

Artikel 1161 CC: Versailles 30 oktober 1987, n° JurisData 1987-046160 ("Qu"à cet égard et plus généralement au sens de 

l'article 1161 CC […]. Considérant qu'en l'espèce le jugement entrepris a justement fait référance à l'exposé du protocole, 

préliminaire aux concessions consenties récipoquement."); P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et 

Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., 

n° 53. 
874 Frankrijk: Artikel 1161 CC: P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des 

contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 53. 
875 Artikel 1161 BW: A. CRUQUENAIRE, "Le rôle du juge en matière d'interprétation du contrat" in P. WERY en S. STIJNS (eds.), 

De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, 289. 
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interne elementen vandien. Het is daarenboven ook niet nodig om deze artikelen aldus uit te 

leggen. Ook los van de bepalingen mogen externe elementen immers gebruikt worden bij het 

onderzoek naar de geobjectiveerde werkelijke partijwil (nrs. 473 en volgende). De reden 

waarom men wel eens stelt dat de uitleg met inachtneming van de rechtshandeling als geheel 

ook naar externe elementen verwijst, ligt in het feit dat niet enkel de bedingen van de 

rechtshandeling gebruikt worden om de zin van de gehele akte te achterhalen, maar ook de aard 

en de economie van de rechtshandeling. Deze elementen zijn beide intern aan de overeenkomst, 

maar om vast te stellen wat de aard en de economie van de rechtshandeling is, zijn extrinsieke 

elementen nodig. De grens extrinsieke-intrinsieke elementen wordt dan wel heel flou, wat tot 

verwarring aanleiding kan geven. 

c. Uitleg volgens de gebruiken 

 Inleiding: concept gebruik 

 CONCEPT GEBRUIK KOMT NAAR VOOR BIJ INTERPRETATIE EN BIJ AANVULLING – Een derde 

regel die de ideale partijwil weerspiegelt, is de uitleg volgens de gebruiken.876 Het concept 

"gebruik" of "gewoonte" komt niet alleen naar voor in interpretatieregels, maar speelt ook een 

belangrijke rol bij de aanvulling van overeenkomsten.877 In de DCFR, de Unidroit Principes en 

het Weens Koopverdrag wendt men dezelfde terminologie aan voor aanvulling en interpretatie, 

namelijk de termen "usages" ("gewoonten") en "practices between the parties" ("handelwijzen 

die tussen partijen gebruikelijk zijn").878 In de Belgische en Franse wetgeving valt er echter een 

onderscheid aan te wijzen: artikel 1159 BW/CC (interpretatie) spreekt over een uitlegging 

"volgens hetgeen gebruikelijk is", artikel 1160 BW/CC (aanvulling) heeft het over 

"gebruikelijke bedingen" en artikel 1135 BW/CC (aanvulling) verwijst naar de "gebruiken". 

                                                 
876 Artikel 1159 BW. Frankrijk: Artikel 1159 CC. DCFR: Artikel II – 8:102 DCFR. Unidroit Principes: Artikel 4.3 Unidroit 

Principes. CISG: Artikel 8(3) CISG.  
877 Artikel 1160 BW ("Men moet het contract aanvullen met de daarbij gebruikelijke bedingen, hoewel die er niet in zijn 

uitgedrukt."); Artikel 1135 BW ("Overeenkomsten verbinden niet alleen tot hetgeen daarin uitdrukkelijk bepaald is, maar ook 

tot alle gevolgen die door de billijkheid, het gebruik of de wet aan de verbintenis, volgens de aard ervan, worden toegekend."). 

Frankrijk: Artikel 1160 CC ("On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas 

exprimées."); Artikel 1135 CC ("Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites 

que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature."). Nederland: Artikel 1383 oud Nederlands BW; Artikel 

6:248, 1e lid nieuw BW ("Een overeenkomst heeft niet alleen de door partijen overeengekomen rechtsgevolgen, maar ook die 

welke, naar de aard van de overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien."); J. 

HIJMA, C. C. VAN DAM, W. A. M. VAN SCHENDEL en W. L. VALK, Rechtshandeling en overeenkomst, Deventer, Kluwer, 2013, 

289. DCFR: Artikel II – 9:101 DCFR ("Terms of a contract. (1) The terms of a contract may be derived from the express or 

tacit agreement of the parties, from rules of law or from practices established between the parties or usages."). Unidroit 

Principes: Artikel 1.9 Unidroit Principles ("Usages and practices. (1) The parties are bound by any usage to which they have 

agreed and by any practices which they have established between themselves. (2) The parties are bound by a usage that is 

widely known to and regularly observed in international trade by parties in the particular trade concerned except where the 

application of such a usage would be unreasonable."); Artikel 5.1.2 Unidroit Principes ("Implied obligations. Implied 

obligations stem from (a) the nature and purpose of the contract; (b) practices established between the parties and usages; (c) 

good faith and fair dealing; (d) reasonableness."). CISG: Artikel 9 CISG ("1) De partijen zijn gebonden door elke gewoonte 

waarmee zij hebben ingestemd en door alle handelwijzen die tussen hen gebruikelijk zijn. 2) Tenzij anders is overeengekomen, 

worden partijen geacht op hun overeenkomst of de totstandkoming hiervan stilzwijgend toepasselijk te hebben verklaard een 

gewoonte waarmee zij bekend waren of behoorden te zijn en die in de internationale handel op grote schaal bekend is aan, en 

regelmatig wordt nageleefd door partijen bij overeenkomsten van dezelfde soort in de desbetreffende handelsbranche."). 
878 DCFR: Artikel II – 8:102 DCFR en Artikel II – 9:101 DCFR. Unidroit Principes: Artikel 1.9 Unidroit Principles; Artikel 

4.3 Unidroit Principes en Artikel 5.1.2 Unidroit Principes. CISG: Artikel 8(3) CISG en Artikel 9 CISG. 
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Vanaf 1 oktober 2016 is dit onderscheid in Frankrijk weggewerkt. De bepalingen van artikel 

1159 CC en artikel 1160 CC maken dan immers geen deel meer uit van de Code Civil. Wel 

blijft de regel van artikel 1135 CC in voege. Deze wordt neergelegd in artikel 1194 CC.879 

 ONDERSCHEID TUSSEN FEITELIJKE EN RECHTSGEBRUIKEN – Het concept "gebruik" of 

"gewoonte" is, binnen de Belgisch-Franse wetsartikelen, niet eenduidig. Men maakt namelijk 

een onderscheid tussen feitelijke en rechtsgebruiken.880 Dit onderscheid komt niet aan bod in 

de interpretatie- en aanvullingsbepalingen uit de harmonisatie-instrumenten. Het Belgische Hof 

van Cassatie aanvaardde deze dichotomie principieel in zijn arrest van 16 februari 1979.881 

Feitelijke gebruiken, contractuele gebruiken of gebruikelijke bedingen zijn die clausules die 

partijen in een type overeenkomsten, op een plaats, of in een beroepsgroep, doorgaans 

opnemen.882 Ook vallen clausules die contractanten doorgaans opnemen in opeenvolgende 

overeenkomsten tussen dezelfde partijen, onder feitelijke gebruiken.883  

Een voorbeeld van een feitelijk gebruik is de gewoonte dat een landbouwer steeds de rijbaan 

ruimt, nadat deze vuil is gemaakt door werkzaamheden van een loonwerker uitgevoerd op de 

velden van de landbouwer.884 

                                                 
879 Frankrijk: Nieuw artikel 1194 CC ("Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les 

suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.") 
880 Cass. 16 februari 1979, Arr.Cass. 1978-79, 717; Pas. 1979, I, 718; BRH 1979, 398, noot O. HANSEN ("Dat het (bestreden) 

arrest derhalve niet verder moest bepalen of het ingeroepen gebruik een contractueel gebruik was dan wel een gewoonte die 

zich buiten elke contractuele verhouding opdrong."); A. VAN OEVELEN, "Het onderscheid tussen een gebruik en een 

gebruikelijk beding in het contractenrecht" (noot onder Cass. 9 december 1999), RW 2001-02, 990-991. Contra P. A. FORIERS, 

"Les contrats commerciaux. Chronique de jurisprudence (1970-1980)", TBH 1983, 126-127; P. VAN OMMESLAGHE, "Examen 

de jurisprudence (1974 à 1982). Les obligations", RCJB 1986, 183; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, Brussel, 

Bruylant, 2010, 614. 
881 Cass. 16 februari 1979, Arr.Cass. 1978-79, 717; Pas. 1979, I, 718; BRH 1979, 398, noot O. HANSEN ("Dat het (bestreden) 

arrest derhalve niet verder moest bepalen of het ingeroepen gebruik een contractueel gebruik was dan wel een gewoonte die 

zich buiten elke contractuele verhouding opdrong."). Zie ook A. VAN OEVELEN, "Het onderscheid tussen een gebruik en een 

gebruikelijk beding in het contractenrecht" (noot onder Cass. 9 december 1999), RW 2001-02, 990-991. 
882 Rb. Ieper 5 november 2008, TGR-TWVR 2009, 150 ("Een feitelijk gebruik kan worden omschreven als een beding dat bij 

het sluiten van een bepaalde soort overeenkomsten doorgaans wordt opgenomen."); J. BAECK, "Gevolgen tussen partijen 

[verbintenissen]" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. 

Commentaar verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 6, Mechelen, Kluwer, losbl., III B; A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere 

overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. 

Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 18; R. KRUITHOF, H. MOONS en C. PAULUS, "Verbintenissen. Overzicht van 

rechtspraak (1965-1973)", TPR 1975, 461; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. DE TEMMERMAN, "Overzicht van 

rechtspraak (1981-1992)", TPR 1994, 456; A. VAN OEVELEN, "Het onderscheid tussen een gebruik en een gebruikelijk beding 

in het contractenrecht" (noot onder Cass. 9 december 1999), RW 2001-02, 991; J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit 

commercial, I, Brussel, Bruylant, 1976, 35-36; F. VERMANDER, "De interpretatie en aanvulling van een overeenkomst naar 

Belgisch recht" in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, 

Antwerpen, Intersentia, 2005, 36. Frankrijk: B. FAGES, Droit des obligations, Parijs, LGDJ, 2011, 257. Nederland: A. S. 

HARTKAMP en C. H. SIEBURGH, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 6. 

Verbintenissenrecht. Deel III. Algemeen overeenkomstenrecht, Deventer, Kluwer, 2014, n° 384. 
883 Rb. Ieper 5 november 2008, TGR-TWVR 2009, 150 ("Hierbij kan het zowel gaan om een beding dat doorgaans wordt 

opgenomen in bepaalde overeenkomsten die in een bepaalde beroepskring of in een bepaalde streek worden gesloten, als om 

een beding dat doorgaans wordt opgenomen in opeenvolgende overeenkomsten die tussen dezelfde partijen tot stand komen."); 

J. BAECK, "Gevolgen tussen partijen [verbintenissen]" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met 

overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 6, Mechelen, Kluwer, losbl., III 

B. 
884 Rb. Ieper 5 november 2008, TGR-TWVR 2009, 150. 
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Rechtsgebruiken of rechtsgewoonten zijn daarentegen gedragsregels die als algemeen geldend 

worden beschouwd in een regio of in een beroepskring (materieel element) en die iedereen 

erkent als een regel die van toepassing is op een soort contracten (psychologisch element).885 

Het is eigen aan rechtsgebruiken dat er een vermoeden bestaat dat dat de partijen op de hoogte 

zijn van het bestaan en de inhoud ervan, zodat het niet nodig is te bewijzen dat een contractant 

dit gebruik kende.886 Men gaat ervanuit dat partijen, door rechtsgebruiken niet uit hun 

                                                 
885 Cass. 29 mei 1947, Arr. Cass. 1947, 171; Pas. 1947, I, 217, noot R. H.; RW 1947-48, 834, noot; Jur. Comm. Brux. 1948, 

30, noot R. D. ("Overwegende dat de stilzwijgende wil slechts kan vermoed worden wanneer het ingeroepen gebruik, in een 

bepaalde streek, het algemeen karakter van een regel aanneemt, welke, bij gebrek aan strijdig beding, door allen erkend is als 

van toepassing zijnde op de overeenkomsten van dezelfde aard."); Cass. 9 december 1999, Arr.Cass. 1999, 1601; Bull. 1999, 

1669; RHA 2000, 19; RW 2001-02, 989, noot A. VAN OEVELEN; TBH 2000, 366; TFR 2011 (samenvatting), 371 ("[…] Dit is 

als algemeen geldend wordt beschouwd in een bepaalde regio of in een bepaalde beroepskring, de wet vermoedt dat de partijen 

dit gebruik kennen en door het uit hun overeenkomst niet uit te sluiten hun wil te kennen geven het gebruik in hun overeenkomst 

op te nemen."); Cass. 11 september 2008, Bank Fin.R. 2009, 41, noot; JT 2008, 621; JLMB 2009, 340; Pas. 2008, 1906 ("[…] 

D.w.z. dat het als algemeen geldend wordt beschouwd in een bepaalde regio of in een bepaalde beroepskring, vermoedt de wet 

dat de partijen dat gebruik kennen en dat zij, door het uit hun overeenkomst niet uit te sluiten, hun wil te kennen geven het erin 

op te nemen."); Vred. Zomergem 9 juli 2008, RW 2011-12, 579; TGR-TWVR 2009, 153; T.Vred. 2010, 19 ("De gewoonte of 

het gebruik moeten een gedragsregel betreffen welke algemeen en voortdurend binnen een bepaalde bevolkingsgroep wordt 

gevolgd, in de overtuiging dat daardoor een plicht in de onderlinge rechtsverhoudingen wordt nagekomen."); J. BAECK, 

"Gevolgen tussen partijen [verbintenissen]" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 6, Mechelen, Kluwer, losbl., III B; A. DE 

BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 

Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 17; R. KRUITHOF, H. MOONS en C. PAULUS, 

"Verbintenissen. Overzicht van rechtspraak (1965-1973)", TPR 1975, 461; R. KRUITHOF, "Overzicht van rechtspraak (1974-

1980). Verbintenissen", TPR 1983, 600; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. DE TEMMERMAN, "Overzicht van rechtspraak 

(1981-1992)", TPR 1994, 456; J.-F. LECLERCQ en C. JASSOGNE, "Notions essentielles du droit des obligations contractuelles" 

in Traité pratique de droit commercial, Brussel, Kluwer, 2009, 339; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 3. 

Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, 

Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-136; A. VAN OEVELEN, "Het onderscheid tussen een gebruik en een gebruikelijk beding in het 

contractenrecht" (noot onder Cass. 9 december 1999), RW 2001-02, 991; F. VERMANDER, "De interpretatie en aanvulling van 

een overeenkomst naar Belgisch recht" in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch 

en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 36. Frankrijk: Cass. fr. 19 november 2013, Eur.Vervoerr. 2014, 67 

("L'arrêt retient que […] et en déduit qu'elle établit ainsi l'existence dans le commerce maritime international d'un usage 

largement connu et régulièrement observé et dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance au 

sens du texte précité."); B. FAGES, Droit des obligations, Parijs, LGDJ, 2011, 257. Nederland: A. S. HARTKAMP en C. H. 

SIEBURGH, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 6. Verbintenissenrecht. Deel III. 

Algemeen overeenkomstenrecht, Deventer, Kluwer, 2014, n° 384. 
886 Cass. 29 mei 1947, Arr. Cass. 1947, 171; Pas. 1947, I, 217, noot R. H.; RW 1947-48, 834, noot; Jur. Comm. Brux. 1948, 

30, noot R. D. ("dat de wet als vaststaand houdende dat partijen aangaande dat gebruik niet onwetend konden zijn, daaruit 

afieidt dat zij, door het niet uit hun overeenkomsten uit te sluiten, de wil hebben gehad gezegde overeenkomsten er naar te 

schikken."); Cass. 9 december 1999, Arr.Cass. 1999, 1601; Bull. 1999, 1669; RHA 2000, 19; RW 2001-02, 989, noot A. VAN 

OEVELEN; TBH 2000, 366; TFR 2011 (samenvatting), 371 ("[…] Dit is als algemeen geldend wordt beschouwd in een bepaalde 

regio of in een bepaalde beroepskring, de wet vermoedt dat de partijen dit gebruik kennen en door het uit hun overeenkomst 

niet uit te sluiten hun wil te kennen geven het gebruik in hun overeenkomst op te nemen."); Cass. 11 september 2008, Bank 

Fin.R. 2009, 41, noot; JT 2008, 621; JLMB 2009, 340; Pas. 2008, 1906 ("[…] D.w.z. dat het als algemeen geldend wordt 

beschouwd in een bepaalde regio of in een bepaalde beroepskring, vermoedt de wet dat de partijen dat gebruik kennen en dat 

zij, door het uit hun overeenkomst niet uit te sluiten, hun wil te kennen geven het erin op te nemen."); Vred. Zomergem 9 juli 

2008, RW 2011-12, 579; TGR-TWVR 2009, 153; T.Vred. 2010, 19 ("De gewoonte of het gebruik moeten een gedragsregel 

betreffen welke algemeen en voortdurend binnen een bepaalde bevolkingsgroep wordt gevolgd, in de overtuiging dat daardoor 

een plicht in de onderlinge rechtsverhoudingen wordt nagekomen."); J. BAECK, "Gevolgen tussen partijen [verbintenissen]" in 

Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar 

verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 6, Mechelen, Kluwer, losbl., III B; A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere 

overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. 

Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 18; R. KRUITHOF, "Overzicht van rechtspraak (1974-1980). Verbintenissen", TPR 

1983, 600; A. VAN OEVELEN, "Het onderscheid tussen een gebruik en een gebruikelijk beding in het contractenrecht" (noot 

onder Cass. 9 december 1999), RW 2001-02, 991; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, Brussel, Bruylant, 2010, 611; 

J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, I, Brussel, Bruylant, 1976, 355-36. Frankrijk: Cass.fr. 19 november 

2013, Eur.Vervoerr. 2014, 67 ("L'arrêt retient que […] et en déduit qu'elle établit ainsi l'existence dans le commerce maritime 
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rechtshandeling uit te sluiten, hun wil uiten deze in de rechtshandeling op te nemen.887 

Rechtsgebruiken zijn dus, tenzij partijen ze hebben uitgesloten, automatisch op een 

rechtshandeling van toepassing, zodat ze een autonome, aanvullende rechtsbron vormen.888 Ze 

maken, samen met de wet, het gemene recht over een bepaald onderwerp uit.889  

                                                 
international d'un usage largement connu et régulièrement observé et dont les parties avaient connaissance ou étaient censées 

avoir connaissance au sens du texte précité."); B. FAGES, Droit des obligations, Parijs, LGDJ, 2011, 257. 
887 Cass. 29 mei 1947, Arr. Cass. 1947, 171; Pas. 1947, I, 217, noot R. H.; RW 1947-48, 834, noot; Jur. Comm. Brux. 1948, 

30, noot R. D. ("dat de wet als vaststaand houdende dat partijen aangaande dat gebruik niet onwetend konden zijn, daaruit 

afieidt dat zij, door het niet uit hun overeenkomsten uit te sluiten, de wil hebben gehad gezegde overeenkomsten er naar te 

schikken."); Cass. 9 december 1999, Arr.Cass. 1999, 1601; Bull. 1999, 1669; RHA 2000, 19; RW 2001-02, 989, noot A. VAN 

OEVELEN; TBH 2000, 366; TFR 2011 (samenvatting), 371 ("[…] Dit is als algemeen geldend wordt beschouwd in een bepaalde 

regio of in een bepaalde beroepskring, de wet vermoedt dat de partijen dit gebruik kennen en door het uit hun overeenkomst 

niet uit te sluiten hun wil te kennen geven het gebruik in hun overeenkomst op te nemen."); Cass. 11 september 2008, Bank 

Fin.R. 2009, 41, noot; JT 2008, 621; JLMB 2009, 340; Pas. 2008, 1906 ("[…] D.w.z. dat het als algemeen geldend wordt 

beschouwd in een bepaalde regio of in een bepaalde beroepskring, vermoedt de wet dat de partijen dat gebruik kennen en dat 

zij, door het uit hun overeenkomst niet uit te sluiten, hun wil te kennen geven het erin op te nemen."); J. BAECK, "Gevolgen 

tussen partijen [verbintenissen]" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, IV. Commentaar verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 6, Mechelen, Kluwer, losbl., III B; A. DE BOECK, "Uitlegging" 

in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, 

Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 18; R. KRUITHOF, "Overzicht van rechtspraak (1974-1980). 

Verbintenissen", TPR 1983, 600; A. VAN OEVELEN, "Het onderscheid tussen een gebruik en een gebruikelijk beding in het 

contractenrecht" (noot onder Cass. 9 december 1999), RW 2001-02, 991; R. VANDEPUTTE, De overeenkomst: haar ontstaan, 

haar uitvoering en verdwijning, haar bewijs, Brussel, Larcier, 1977, 115; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, 

Brussel, Bruylant, 2010, 611. Frankrijk: Cass. fr. com. 9 januari 2001, n° JurisData 2001-007705; Bull. civ. 2001, IV, n° 8 

("Mais attendu que[…], selon un usage constant entre commerçants, les prix s'entendent hors taxes, sauf convention 

contraire."); H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. MAZEAUD en F. CHABAS, Leçons de droit civil, II, vol. 1, Obligations: théorie 

générale, Parijs, Montchrestien, 1998, 337. 
888 Cass. 9 december 1999, Arr.Cass. 1999, 1601; Bull. 1999, 1669; RHA 2000, 19; RW 2001-02, 989, noot A. VAN OEVELEN; 

TBH 2000, 366; TFR 2011 (samenvatting), 371 ("[…] Dit is als algemeen geldend wordt beschouwd in een bepaalde regio of 

in een bepaalde beroepskring, de wet vermoedt dat de partijen dit gebruik kennen en door het uit hun overeenkomst niet uit te 

sluiten hun wil te kennen geven het gebruik in hun overeenkomst op te nemen."); Cass. 11 september 2008, Bank Fin.R. 2009, 

41, noot; JT 2008, 621; JLMB 2009, 340; Pas. 2008, 1906 ("[…] D.w.z. dat het als algemeen geldend wordt beschouwd in een 

bepaalde regio of in een bepaalde beroepskring, vermoedt de wet dat de partijen dat gebruik kennen en dat zij, door het uit 

hun overeenkomst niet uit te sluiten, hun wil te kennen geven het erin op te nemen."); Vred. Leuven 3 januari 1983, RW 1983-

84, 43, noot ("Dat in deze tekst niet alleen iedere verwijzing naar de gebruiken van de streek ontbreekt, maar hij daartoe geen 

plaats laat, nu het contract zelf een eigen en volledige regeling bevat."); J. BAECK, "Gevolgen tussen partijen [verbintenissen]" 

in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar 

verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 6, Mechelen, Kluwer, losbl., III B; A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere 

overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. 

Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 19; Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome 

IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 139; R. KRUITHOF, H. MOONS en C. PAULUS, "Verbintenissen. Overzicht van rechtspraak 

(1965-1973)", TPR 1975, 462; R. KRUITHOF, "Overzicht van rechtspraak (1974-1980). Verbintenissen", TPR 1983, 600; R. 

KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. DE TEMMERMAN, "Overzicht van rechtspraak (1981-1992)", TPR 1994, 456; D. LEJEUNE, 

K. SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 3. Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig 

Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-136; A. VAN OEVELEN, "Het onderscheid tussen een gebruik en 

een gebruikelijk beding in het contractenrecht" (noot onder Cass. 9 december 1999), RW 2001-02, 991; R. VANDEPUTTE, De 

overeenkomst: haar ontstaan, haar uitvoering en verdwijning, haar bewijs, Brussel, Larcier, 1977, 115; P. VAN OMMESLAGHE, 

Droit des obligations, I, Brussel, Bruylant, 2010, 611; J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, I, Brussel, 

Bruylant, 1976, 34, 35; F. VERMANDER, "De interpretatie en aanvulling van een overeenkomst naar Belgisch recht" in J. SMITS 

en S. STIJNS (eds.), Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 

36. Frankrijk: Cass. fr. com. 9 januari 2001, n° JurisData 2001-007705; Bull. civ. 2001, IV, n° 8 ("Mais attendu que[…], selon 

un usage constant entre commerçants, les prix s'entendent hors taxes, sauf convention contraire."); Cass. fr. com. 7 juni 2006, 

n° JurisData 2006-033956; RD rur. 2006, comm. 221, 28 ("Que la cour d'appel qui n'avait pas à répondre au moyen fondé sur 

les usages commerciaux, dès lors que ceux-ci ne sont applicables qu'en l'absence de volonté clairement exprimée par les 

parties."); B. FAGES, Droit des obligations, Parijs, LGDJ, 2011, 257. Nederland: A. S. HARTKAMP en C. H. SIEBURGH, Mr. C. 

Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 6. Verbintenissenrecht. Deel III. Algemeen 

overeenkomstenrecht, Deventer, Kluwer, 2014, n° 384. 
889 Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 139. 

Frankrijk: B. FAGES, Droit des obligations, Parijs, LGDJ, 2011, 257. 
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Een voorbeeld van een rechtsgebruik is dat het stilzwijgen van de rekeninghouder, ook al is 

die geen handelaar, na het verstrijken van een redelijke termijn, als weerlegbaar vermoeden 

geldt dat hij heeft ingestemd met de verrichtingen die uit de hem toegezonden 

rekeninguittreksels blijken.890 

Het verschil tussen rechts- en feitelijke gebruiken is dat feitelijke gebruiken op zich geen 

verbindende kracht hebben, terwijl rechtsgebruiken dit wel hebben.891 Feitelijke gebruiken 

kunnen wel in het contractuele veld gebracht worden, maar slechts op voorwaarde dat dit de 

wil van de partijen is.892 Op die manier krijgen ze de status van conventionele gebruiken.893 De 

wil van de partijen om aan feitelijke gebruiken verbindende kracht te geven, mag impliciet 

zijn.894 Het is voldoende dat er lichte aanwijzingen zijn dat dit de wil van de partijen is.895 De 

verbindende kracht van gebruikelijke bedingen ligt aldus in het feit dat ze uiting zijn van de wil 

                                                 
890 Brussel 4 maart 2004, Bank Fin.R. 2004, 227, noot R. STEENNOT ("En matière de tenue de comptes bancaires, l'usage veut 

que le silence conservé par le titulaire du compte – même non-commerçant – au-delà d'un délai raisonnable permette de 

présumer qu'il a approuvé les opérations constatées par les extraits et relevés de compte qui lui ont été adressés."). 
891 J. BAECK, "Gevolgen tussen partijen [verbintenissen]" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met 

overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 6, Mechelen, Kluwer, losbl., III 

B; A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 19; Y. HANNEQUART, "Interprétation des 

contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 139; R. KRUITHOF, H. MOONS en C. PAULUS, 

"Verbintenissen. Overzicht van rechtspraak (1965-1973)", TPR 1975, 462; R. KRUITHOF, "Overzicht van rechtspraak (1974-

1980). Verbintenissen", TPR 1983, 600; A. VAN OEVELEN, "Het onderscheid tussen een gebruik en een gebruikelijk beding in 

het contractenrecht" (noot onder Cass. 9 december 1999), RW 2001-02, 991. Frankrijk: B. FAGES, Droit des obligations, 

Parijs, LGDJ, 2011, 257. 
892 Cass. 17 oktober 1975, Arr. Cass. 1976, 224; Pas. 1976, I, 224 ("Overwegende dat de litigieuze algemene voorwaarden van 

het gemeen recht afwijken en dienvolgens slechts deel kunnen uitmaken van de overeenkomst wanneer de toestemming van een 

partij daaromtrent uitdrukkelijk of stilzwijgend tot uiting is gekomen; […] Overwegende dat het arrest oordeelt dat de 

ontstentenis van protest vanwege de bewaargever geen stilzwijgende aanvaarding kan beduiden van de besproken clausules, 

waardoor de bij de Kamer van koophandel te Antwerpen nedergelegde algemene voonvaarden worden bedoeld die door eiseres 

als een te Antwerpen geldend gebruik bestempeld worden."); Rb. Ieper 5 november 2008, TGR-TWVR 2009, 150 ("De feitelijke 

gebruiken maken slechts deel uit van een overeenkomst, indien zij door de partijen uitdrukkelijk of stilzwijgend werden 

aanvaard."); J. BAECK, "Gevolgen tussen partijen [verbintenissen]" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 6, Mechelen, 

Kluwer, losbl., III B; A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht 

van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 19; Y. HANNEQUART, 

"Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 139; R. KRUITHOF, H. 

MOONS en C. PAULUS, "Verbintenissen. Overzicht van rechtspraak (1965-1973)", TPR 1975, 462; R. KRUITHOF, "Overzicht 

van rechtspraak (1974-1980). Verbintenissen", TPR 1983, 600; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. DE TEMMERMAN, 

"Overzicht van rechtspraak (1981-1992)", TPR 1994, 456; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 3. Uitlegging en 

implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, 

losbl., II.4-136; J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, I, Brussel, Bruylant, 1976, 34-35. Frankrijk: J. 

CARBONNIER, Droit Civil Tome 4. Les obligations in Thémis droit privé, Parijs, Presses Universitaires de France, 2000, 279; B. 

FAGES, Droit des obligations, Parijs, LGDJ, 2011, 257. Nederland: A. S. HARTKAMP en C. H. SIEBURGH, Mr. C. Asser's 

Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 6. Verbintenissenrecht. Deel III. Algemeen 

overeenkomstenrecht, Deventer, Kluwer, 2014, n° 384. 
893 Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 139; 

J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, I, Brussel, Bruylant, 1976, 35; F. VERMANDER, "De interpretatie en 

aanvulling van een overeenkomst naar Belgisch recht" in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Inhoud en werking van de overeenkomst 

naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 37. Frankrijk: B. FAGES, Droit des obligations, Parijs, 

LGDJ, 2011, 257. 
894 J. BAECK, "Gevolgen tussen partijen [verbintenissen]" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met 

overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 6, Mechelen, Kluwer, losbl., III 

B; Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 139; 

J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, I, Brussel, Bruylant, 1976, 35. 
895 Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 139; 

D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 3. Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), 

Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-136. 
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van de partijen en is dus gebaseerd op artikel 1134, 1e lid BW/CC (vanaf 1 oktober 2016 in 

Frankrijk artikel 1103 CC).896 De feitenrechter gaat soeverein na of een praktijk een gebruik 

kan genoemd worden, en of het dan een feitelijk of een rechtsgebruik is.897  

 ARTIKEL 1160 EN 1135 BW/CC (NIEUW FRANS ARTIKEL 1194 CC) WIJZEN OP 

RECHTSGEBRUIKEN – Zowel artikel 1159 als artikel 1160 en 1135 BW/CC, vanaf 1 oktober 

2016 in Frankrijk artikel 1194 CC, verwijzen in hun bewoordingen naar de term "gebruik(elijk 

beding)". Deze bepalingen liggen dichtbij elkaar, maar zijn niet allemaal aan elkaar gelijk te 

stellen. Artikel 1160 BW/CC is slechts een herhaling van artikel 1135 BW/CC, vanaf 1 oktober 

2016 in Frankrijk artikel 1194 CC.898 De artikelen 1160 en 1135 BW/CC en het nieuwe Franse 

artikel 1194 CC doelen enkel op rechtsgebruiken.899 Toch vermeldt artikel 1160 BW/CC ten 

                                                 
896 Rb. Ieper 5 november 2008, TGR-TWVR 2009, 150 ("Zij ontlenen hun bindende kracht bijgevolg niet aan de artikelen 1135 

en 1160 B.W., maar uitsluitend aan artikel 1134 eerste lid B.W., m.a.w. enkel en alleen aan de wil van de partijen."); J. BAECK, 

"Gevolgen tussen partijen [verbintenissen]" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 6, Mechelen, Kluwer, losbl., III B; A. DE 

BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 

Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 19; R. KRUITHOF, "Overzicht van rechtspraak (1974-

1980). Verbintenissen", TPR 1983, 600; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. DE TEMMERMAN, "Overzicht van rechtspraak 

(1981-1992)", TPR 1994, 456; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 3. Uitlegging en implementatie van 

overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-136; F. 

VERMANDER, "De interpretatie en aanvulling van een overeenkomst naar Belgisch recht" in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Inhoud 

en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 37. 
897 Cass. 29 mei 1947, Arr. Cass. 1947, 171; Pas. 1947, I, 217, noot R. H.; RW 1947-48, 834, noot; Jur. Comm. Brux. 1948, 

30, noot R. D. ("Overwegende dat de vraag of een gebruik algemeen is tot de souvereine beoordeling van de rechter over de 

grond behoort."); Cass. 14 oktober 1991, Pas. 1992, I, 122 ("Dat het arbeidsreglement en het te dezen geldende gebruik geen 

wetten in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek zijn; dat het Hof derhalve niet bevoegd is om de betekenis en de 

draagwijdte ervan te bepalen, noch om hun onderlinge verhouding te beoordelen; dat het uitsluitend aan de feitenrechter staat 

te oordelen of het gebruik strijdig is met het arbeidsreglement."); J. BAECK, "Gevolgen tussen partijen [verbintenissen]" in 

Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar 

verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 6, Mechelen, Kluwer, losbl., III B; A. CRUQUENAIRE, "Le rôle du juge en matière 

d'interprétation du contrat" in P. WERY en S. STIJNS (eds.), De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, 294; 

P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, Brussel, Bruylant, 2010, 612. Frankrijk: P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 

1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in 

JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 50. 
898 J. BAECK, "Gevolgen tussen partijen [verbintenissen]" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met 

overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 6, Mechelen, Kluwer, losbl., III 

B; A. VAN OEVELEN, "Het onderscheid tussen een gebruik en een gebruikelijk beding in het contractenrecht" (noot onder Cass. 

9 december 1999), RW 2001-02, 991; R. VANDEPUTTE, De overeenkomst: haar ontstaan, haar uitvoering en verdwijning, haar 

bewijs, Brussel, Larcier, 1977, 115; F. VERMANDER, "De interpretatie en aanvulling van een overeenkomst naar Belgisch recht" 

in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, 

Intersentia, 2005, 36. Contra: CRUQUENAIRE, die stelt dat het gebruik van artikel 1160 BW vasthangt aan het type van het 

contract, terwijl artikel 1135 BW door aanvulling een nuttig effect wil geven aan elke verbintenis van het contract. Aanvulling 

op basis van artikel 1160 BW vloeit dan voort uit de kwalificatie van het contract, terwijl aanvulling op basis van artikel 1135 

BW vasthangt aan specifieke verbintenissen. Waarom hij dit onderscheid maakt, legt CRUQUENAIRE niet uit. Waarschijnlijk 

gaat hij verder op de letterlijke formulering van de regels, en met name het feit dat artikel 1160 BW verwijst naar "gebruikelijke 

bedingen." Wij kunnen hier niet mee akkoord gaan, omdat de woorden "gebruikelijke bedingen" ten onrechte in artikel 1160 

BW zijn opgenomen. Zie A. CRUQUENAIRE, "Le rôle du juge en matière d'interprétation du contrat" in P. WERY en S. STIJNS 

(eds.), De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, 294. 
899 J. BAECK, "Gevolgen tussen partijen [verbintenissen]" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met 

overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 6, Mechelen, Kluwer, losbl., III 

B; A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 19; Y. HANNEQUART, "Interprétation des 

contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 139; R. KRUITHOF, "Overzicht van rechtspraak 

(1974-1980). Verbintenissen", TPR 1983, 600-601; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. DE TEMMERMAN, "Overzicht van 

rechtspraak (1981-1992)", TPR 1994, 456; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 3. Uitlegging en implementatie 

van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-136. 
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onrechte "gebruikelijke bedingen". Het hoeft dan ook geen verbazing te wekken dat de 

rechtspraak de twee noties wel eens door elkaar haalt.900  

 ARTIKEL 1159 BW/CC WIJST OP RECHTSGEBRUIKEN – Artikel 1159 BW/CC, dat enkel 

interpretatie en geen aanvulling behandelt, doelt op dezelfde soort gebruiken als artikel 1160 

en 1135 BW/CC, vanaf 1 oktober 2016 in Frankrijk artikel 1194 CC, namelijk 

rechtsgebruiken.901 De bepaling verwijst naar de werking van de gewoonte als formele bron 

van verbintenissen.902 Het gaat om gedragsregels waarvan iedereen erkent dat ze van toepassing 

zijn op een bepaald soort rechtshandelingen. Ze maken dus, tenzij de partijen ze uitsluiten, a 

priori deel uit van de rechtshandeling. Op die manier zijn het aan de rechtshandeling intrinsieke 

elementen.903 Aangezien artikel 1159, artikel 1160 en artikel 1135 BW/CC, vanaf 1 oktober 

2016 in Frankrijk artikel 1194 CC, allemaal dezelfde notie van rechtsgebruik behandelen, toont 

de rechtspraak en rechtsleer die artikel 1160 en 1135 BW/CC en het nieuwe artikel 1194 CC 

toepast en beschrijft, zich ook nuttig bij het onderzoek van artikel 1159 BW/CC.904  

                                                 
Contra CAUSIN, die stelt dat artikel 1135 BW van toepassing is op feitelijke gebruiken. Zie E. CAUSIN, "L'interprétation des 

contrats écrits vue à travers le contrat d'assurance", De Verz. 1980, 288. Frankrijk: P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. 

Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in 

JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 49. 
900 Cass. 9 december 1999, Arr.Cass. 1999, 1601; Bull. 1999, 1669; RHA 2000, 19; RW 2001-02, 989, noot A. VAN OEVELEN; 

TBH 2000, 366; TFR 2011 (samenvatting), 371 (Verwijzing naar artikel 1135, 1159 en 1160 BW, met een juiste definitie van 

rechtsgebruik, maar ten onrechte het gebruik van de term "gebruikelijk beding".); Cass. 11 september 2008, Bank Fin.R. 2009, 

41, noot; JT 2008, 621; JLMB 2009, 340; Pas. 2008, 1906 Verwijzing naar artikel 1135 en 1160 BW, met een juiste definitie 

van rechtsgebruik, maar ten onrechte het gebruik van de term "gebruikelijk beding".); Vred. Zomergem 9 juli 2008, RW 2011-

12, 579; TGR-TWVR 2009, 153; T.Vred. 2010, 19 (Verwijzing naar artikel 1135 BW, met een juiste definitie van rechtsgebruik, 

maar ten onrechte het gebruik van de term "gebruikelijk beding".); A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, 

Mechelen, Kluwer, 2010, 19; A. VAN OEVELEN, "Het onderscheid tussen een gebruik en een gebruikelijk beding in het 

contractenrecht" (noot onder Cass. 9 december 1999), RW 2001-02, 992. 
901 Cass. 20 september 1957, Arr. Cass. 1958, 14; Pas. 1958, I, 15 ("Overwegende, ten aanzien van de verplichting de afsluiting 

te onderhouden, dat het vonnis vaststelt dat zij niet expliciet in de overeenkomst bepaald is, doch dat het met dezer economie 

en met de gebruiken strookt dat deze verplichting op elke van de aan elkaar palende eigenaars rust. Dat het vonnis, door aldus 

toepassing te maken van de artikelen 1159, 1160 en 1161 BW, geen enkele van de in het middel aangeduide wetsbepalingen 

schendt."); E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats écrits vue à travers le contrat d'assurance", De Verz. 1980, 288; A. DE 

BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 

Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 19; Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in 

Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 139; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 3. 

Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, 

Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-136. Frankrijk: H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. MAZEAUD en F. CHABAS, Leçons de droit civil, 

II, vol. 1, Obligations: théorie générale, Parijs, Montchrestien, 1998, 337. 
902 A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 19; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, 

"Afdeling 3. Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek 

Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-136. 
903 A. CRUQUENAIRE, "Le rôle du juge en matière d'interprétation du contrat" in P. WERY en S. STIJNS (eds.), De rol van de 

rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, 296. Nochtans benoemt men de gebruiken vaak als aan het contract externe 

elementen. Zie bijvoorbeeld Frankrijk: P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. 

Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 49. 
904 Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 139. 

Frankrijk: P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: 

Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 49. Zie ook, voor dezelfde parallel tussen 

gebruiken bij interpretatie en aanvulling: CISG: S. KRÖLL L. A. MISTELIS en P. P. VISCASILLAS, UN convention on contracts 

for the international sale of goods (CISG), München, Beck, 2011, 151; J. MORRISSEY en J. M. GRAVES, International sales law 

and arbitration: problems, cases and materials, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2008, 87. Wel moet er een onderscheid gemaakt 

worden tussen de gebruiken van artikel 8 CISG en artikel 9 (2) CISG, omdat de laatste bepaling enkel op internationale 

gebruiken doelt. Zie S. KRÖLL L. A. MISTELIS en P. P. VISCASILLAS, UN convention on contracts for the international sale of 
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 ARTIKEL 1159 BW WIJST OOK OP FEITELIJKE GEBRUIKEN – Men stelt wel eens dat de 

bepaling van artikel 1159 BW/CC, in navolging van de regels over aanvulling, slechts de 

rechtsgebruiken binnen zijn toepassingsgebied heeft.905 Hier lijkt echter geen gegronde reden 

voor te bestaan. De partijen kunnen feitelijke gebruiken of gebruikelijke bedingen deel laten 

uitmaken van de rechtshandeling, ook zonder deze expliciet in de overeenkomst op te nemen, 

op voorwaarde dat dit hun gemeenschappelijke bedoeling is (nr. 249). Is dat het geval, dan zijn 

de feitelijke gebruiken een onderdeel van de rechtshandeling. Ze vormen dan aan de 

rechtshandeling interne elementen.906 Dit betekent dat ze dan in elk geval gebruikt kunnen 

worden bij de uitlegging van een overeenkomst (nrs. 320 en volgende). Het is onlogisch dat 

men feitelijke gebruiken zou weren uit het toepassingsgebied van een interpretatieregel, maar 

dan wel zou aanvaarden dat ze, los van enige wettelijke bepaling, toch een hulpmiddel kunnen 

zijn bij de uitlegging van het contract.  

 Invulling van het gebruik 

Inleiding 

 GEBRUIK IS IN WETGEVING AANGEVULD DOOR GEOGRAFISCHE OF ANDERE PRECISERINGEN 

– De bepalingen die de uitleg volgens de gebruiken omschrijven, vermelden vaak niet louter 

het "gebruik" of de "gewoonte", maar voegen hier nog een precisering aan toe. Zo verwijst 

artikel 1159 BW/CC naar het gebruik van het gewest waar het contract is aangegaan. In de 

harmoniseringsinstrumenten bevat het gebruik verschillende preciseringen. Ze verwijzen geen 

van alle naar een plaats. Toch vermeldt de commentaar bij de regels dat ook hier een 

geografische invulling aan moet worden gegeven: de gebruiken zijn de gebruiken die eigen zijn 

aan de plaats waar het contract is gesloten.907 De DCFR en de Unidroit Principes bepalen dat 

zowel de praktijken die er gewoonlijk tussen de partijen bestaan, als de gewoonten eigen aan 

een handelsactiviteit en de gebruiken in het algemeen, relevant zijn bij uitlegging van 

                                                 
goods (CISG), München, Beck, 2011, 151; P. SCHLECHTRIEM en I. SCHWENZER, Commentary on the UN Convention on the 

international sale of goods (CISG), Oxford, Oxford University Press, 2010, 132; P. SCHLECHTRIEM en C. WITZ, Convention de 

Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, Parijs, Dalloz, 2008, 70. 
905 A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 17; Y. HANNEQUART, "Interprétation des 

contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 139; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, 

"Afdeling 3. Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek 

Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-136. 
906 A. CRUQUENAIRE, "Le rôle du juge en matière d'interprétation du contrat" in P. WERY en S. STIJNS (eds.), De rol van de 

rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, 296. Nochtans benoemt men de gebruiken vaak als aan het contract externe 

elementen. Zie bijvoorbeeld Frankrijk: J. ROCHFELD, "Interprétation objective des contrats: audace des juges du fond hors du 

regard de la Cour de cassation" (noot onder Parijs 21 mei 1999), JCP 2000, I, (272) n° 7; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 

1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in 

JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 49. 
907 DCFR: C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. HUET, M. STORME, S. SWANN, P. VARUL, A. 

VENEZIANO en F. ZOLL, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference 

(DCFR), http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, 588. CISG: P. SCHLECHTRIEM en C. WITZ, 

Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, Parijs, Dalloz, 2008, 70. PECL: M. H. 

WISSINK, "Interpretation" in D. BUSCH, E. H. HONDIUS, H. J. VAN KOOTEN, H. N. SCHELHAAS en W. M. SCHRAMA (eds.), The 

Principles of European Contract Law and Dutch Law – A Commentary, De Haag, Kluwer, 2002, 247. 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
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rechtshandelingen.908 Het CISG is iets minder uitgebreid en vermeldt enkel de handelwijzen 

die tussen partijen gebruikelijk zijn en de gewoonten.909 De algemene term "gebruik" blijkt dus 

veel facetten te hebben.  

Geografische invulling 

 GEBRUIK VAN HET GEWEST – De Belgisch-Franse regel van artikel 1159 BW/CC vult het 

gebruik in door te verwijzen naar "le pays" en "het gewest". Aldus vult de wetgever het gebruik 

puur geografisch in.910 Al ten tijde van POTHIER, moest de term "pays" niet a priori als een 

verwijzing naar een gehele staat opgevat worden. POTHIER doelde immers op een grondgebied 

dat ook kleiner dan zijn dan een land, zoals bijvoorbeeld een regio, een streek of een 

provincie.911 De Nederlandstalige vertaling, "gewest", is nogal problematisch. België is immers 

in drie gewesten verdeeld, maar het is niet op deze geografische onderverdeling dat artikel 1159 

BW/CC doelt. De wetgever viseerde, in lijn met POTHIER, niet een territoriaal afgebakend 

gebied, maar eerder een grondgebied van een significante grootte, zoals een streek of een 

regio.912 Zeer lokale gewoonten zijn van de regel uitgesloten.913 

Dit betekent niet dat het territoriaal gebied waar het gebruik eigen aan is niet kan samenvallen 

met landsgrenzen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit volgende casus. Van Coneghem had een 

brandverzekering lopen bij de verzekeringsmaatschappij Nationale de Paris. Na een zware 

storm, claimde hij in rechte de kosten voor de herstelling van schade aan zijn hangar van de 

verzekeraar. Voor de rechtbank van Koophandel te Brussel wierp de verzekeraar het gebrek 

aan rechtsmacht in. In de algemene voorwaarden stond immers, met verwijzing naar de 

algemene voorwaarden van het Comité van Belgische Verzekeraars van 1936, een 

arbitrageclausule: "Toutes contestations entre les parties, […] sont soumises à deux arbitres 

                                                 
908 DCFR: Artikel 8:102 DCFR (Relevant matters): "(1) In interpreting the contract, regard may be had, in particular, to: […] 

(c) the interpretation which has already been given by the parties to terms or expressions which are the same as, or similar to, 

those used in the contract and the practices they have established between themselves; (d) the meaning commonly given to 

such terms or expressions in the branch of activity concerned and the interpretation such terms or expressions may already 

have received; […] (f) usages." Unidroit Principes: Artikel 4.3 Unidroit Principes (Relevant circumstances): "In applying 

Articles 4.1 and 4.2, regard shall be had to all the circumstances, including […] (b) practices which the parties have established 

between themselves; […] (e) the meaning commonly given to terms and expressions in the trade concerned; (f) usages." 
909 CISG: Artikel 8(3) CISG: "Bij het bepalen van de bedoeling van een partij of de zin die een redelijk persoon daaraan zou 

hebben toegekend, dient naar behoren rekening te worden gehouden met alle ter zake dienende omstandigheden van het geval, 

waaronder begrepen de onderhandelingen, eventuele handelwijzen die tussen partijen gebruikelijk zijn, gewoonten en alle 

latere gedragingen van partijen." 
910 Frankrijk: A. SERIAUX, Droit des obligations, Parijs, Presses Universitaires de France, 1998, 170. 
911 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 124. 
912 Cass. 29 mei 1947, Arr. Cass. 1947, 171; Pas. 1947, I, 217, noot R. H.; RW 1947-48, 834, noot; Jur. Comm. Brux. 1948, 

30, noot R. D. ("Overwegende dat de stilzwijgende wil slechts kan vermoed worden wanneer het ingeroepen gebruik, in een 

bepaalde streek, het algemeen karakter van een regel aanneemt, welke, bij gebrek aan strijdig beding, door allen erkend is als 

van toepassing zijnde op de overeenkomsten van dezelfde aard."); Vred. Leuven 3 januari 1983, RW 1983-84, 43, noot ("Dat 

verweerders echter zich beroepen op de plaatselijke gebruiken en stellen dat de opzegging slechts uitwerking kan krijgen […]. 

Dat in deze tekst niet alleen iedere verwijzing naar de gebruiken van de streek ontbreekt, maar hij daartoe geen plaats laat, nu 

het contract zelf een eigen en volledige regeling bevat."); E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats écrits vue à travers le contrat 

d'assurance", De Verz. 1980, 288; M. COENE, "Art. 895 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 39, 43; R. VANDEPUTTE, De overeenkomst: 

haar ontstaan, haar uitvoering en verdwijning, haar bewijs, Brussel, Larcier, 1977, 108. Frankrijk: H. MAZEAUD, L. 

MAZEAUD, J. MAZEAUD en F. CHABAS, Leçons de droit civil, II, vol. 1, Obligations: théorie générale, Parijs, Montchrestien, 

1998, 337. 
913 A. CRUQUENAIRE, "Le rôle du juge en matière d'interprétation du contrat" in P. WERY en S. STIJNS (eds.), De rol van de 

rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, 295. 
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choisis, l'un par l'assuré, l'un par la compagnie." Van Coneghem besloot tot bevoegdheid van 

de rechtbank, op basis van de clausule "La compagnie reconnaît la juridiction des tribunaux 

belges." De rechter oordeelde dat artikel 1159 BW hier aan de orde was. De algemene 

voorwaarden waren deze van het Comité van Belgische Verzekeraars en kenden in bijna alle 

brandverzekeringen in België toepassing. Men kon dus stellen dat deze bepaling een gebruik 

uitmaakte binnen België, de plaats van het contract, zodat de rechtbank inderdaad onbevoegd 

was.914 

 GEWEST WAAR HET CONTRACT IS AANGEGAAN – POTHIER verwees in zijn vierde 

interpretatieregel nogal vaag naar "le pays". De opstellers van de Code Civil hebben hieraan de 

precisering toegevoegd "waar het contract is aangegaan." De wetgever wilde met deze 

toevoeging bij de oorspronkelijke regel van POTHIER de bepaling verduidelijken.915 De idee die 

aan de basis van deze aanvulling ligt, is de logica en de redelijkheid.916 Het valt redelijk aan te 

nemen dat de partijen bij het opstellen van de rechtshandeling hebben willen verwijzen naar de 

gebruiken van de regio waar de rechtshandeling tot stand is gekomen.917 Op die manier is artikel 

1159 BW/CC een regel die erop gericht is de werkelijke, maar geobjectiveerde, partijwil te 

achterhalen.918  

De gemeente Combs-la-Ville stelde een vordering in tegen de heer Papillon. Papillon was 

concessiehouder van een stukje grond op het plaatselijke kerkhof van Combs-la-Ville. Hij liet 

hier een familiegraf op bouwen. Bij de uitgraving van de grafkelder, ging hij de grenzen van 

zijn perceel te buiten. De gemeente eiste hiervoor een vergoeding. Papillon wierp op dat het in 

Parijs het gebruik was een lichte overschrijding van de grenzen toe te te laten, en dat hij 

hiervoor aldus geen vergoeding verschuligd was. De zaak kwam uiteindelijk bij het Hof van 

Cassatie terecht. Het Hof oordeelde dat artikel 1159 CC hier toepassing moest vinden en 

verwees naar de geografische werking van dit artikel. In Parijs was het inderdaad gebruikelijk 

niet op te treden tegen een kleine overschrijding van de grenzen, maar artikel 1159 CC had het 

gebruik van de regio waar het contract aangegaan was in het vizier. Het contract was gesloten 

in Combs-la-Ville, zodat het gebruik dat in Parijs bestond er geen invloed op had.919  

 ANDERE INVULLINGEN VAN HET GEWEST MOGELIJK – De letterlijke formulering van de 

interpretatieregel, die het gebruik steeds koppelt aan de plaats waar het contract is aangegaan, 

is echter te eng.920 De wetgever gebruikt in de regel de term "aangaan", wat wijst op de 

                                                 
914 Kh. Brussel 24 december 1960, Bull. ass. 1961, 782, noot R. V. G.. 
915 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 124; Y. HANNEQUART, 

"Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 138. 
916 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 279; E. DE CALLATAŸ, Études sur 

l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 125; Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. 

Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 138; J. WAELKENS, "Belgian Perspective on Rainy Sky S.A. and Others 

(Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 2013, 1341. Frankrijk: A. SERIAUX, Droit des obligations, Parijs, Presses 

Universitaires de France, 1998, 170; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation 

des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 49. 
917 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 123, 125; Y. HANNEQUART, 

"Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 138; J. WAELKENS, "Belgian 

Perspective on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 2013, 1341. 
918 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 279; J. WAELKENS, "Belgian Perspective 

on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 2013, 1341. 
919 Cass. fr. 9 augustus 1887, D. 1889, I, 189. 
920 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 124-125; Y. HANNEQUART, 

"Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 138. Frankrijk: C. 



 

 

249 

 

contractsluiting op zich.921 Het gebruik van de plaats waar de rechtshandeling is gesloten is 

echter niet steeds het meest voor de hand liggend als hulpmiddel bij uitlegging.922 Meerdere 

plaatsen, met van elkaar afwijkende gebruiken, kunnen een relevant aanknopingspunt vormen 

voor de rechtshandeling. De rechtshandeling kan worden uitgevoerd op een andere plaats dan 

waar deze is opgesteld. Dan zou men kunnen argumenteren dat het gebruik van de plek van 

uitvoering doorslaggevend moet zijn. Ook is de situatie niet denkbeeldig dat de rechtshandeling 

is opgesteld op een andere plaats dan waar ze is ondertekend. Zou het dan niet mogelijk zijn 

dat de partijen rekening hebben willen houden met de gebruiken van de plek van 

onderhandeling en opstelling van de rechtshandeling, eerder van de gebruiken van de plaats 

waar het uiteindelijk is ondertekend? Als men de uitleg volgens de gebruiken grondt in de 

logica, zou men evenzeer kunnen argumenteren dat de gebruiken van één van de andere 

relevante plaatsen doorslaggevend zijn bij het uitleggen.  

Twee landbouwers sluiten, terwijl ze zich in de stad bevinden, een overeenkomst over de 

verhuur van een villa aan de rand van de zee. Als deze overeenkomst dubbelzinnig is, kunnen 

de gebruiken mogelijk licht schijnen op de werkelijke betekenis ervan. Waarom zou de rechter 

nu moeten kijken naar de gebruiken van de stad (plaats van de opstelling van het contract) en 

niet van de kust (plaats van uitvoering) of zelfs van het platteland, waar de boeren wonen 

(woonplaats van de partijen)?923 

 PLAATS OPSTELLING, ONDERTEKENING OF UITVOERING RECHTSHANDELING – Men legt de 

geografische bepaling in artikel 1159 BW/CC dan ook op verschillende manieren uit. Nu eens 

vult men de regel in alsof deze verwijst naar de plaats waar de rechtshandeling is aangegaan,924 

                                                 
DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations conventionelles en général, II, Parijs, Durand, 1876, 17; C. GRIMALDI, 

"Paradoxes autour de l'interprétation des contrats", RDC 2008, (207) n° 19-1; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 

10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur 

Civil Code, losbl., n° 51. 
921 W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2010, 97. 
922 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 124-125; Y. HANNEQUART, 

"Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 138. Frankrijk: C. 

DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations conventionelles en général, II, Parijs, Durand, 1876, 17; C. GRIMALDI, 

"Paradoxes autour de l'interprétation des contrats", RDC 2008, (207) n° 19-1; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 

10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur 

Civil Code, losbl., n° 51. 
923 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 125; Y. HANNEQUART, 

"Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 138. Zie ook F. LAURENT, 

Principes de droit civil, XVI, Brussel, Bruylant-Christophe, 1878, 585. 
924 Brussel 25 februari 1970, Pas. 1970, II, 116; Rev. prat. not. b. 1972, 82 ("Attendu que ce qui est ambigu s'interprète par ce 

qui est de l'usage dans le pays où le contrat a été passé."); Kh. Brussel 24 december 1960, Bull. ass. 1961, 782, noot R. V. G. 

("On peut dire que la clause compromissoire est d'usage en Belgique, où le contrat a été passé."); L. CORNELIS, Algemene 

theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 279; J. L. FAGNART, "Les contrats de consommation en droit civil 

classique" in La promotion des intérêts des consommateurs au sein d'une économie de marchés, Brussel, E. Story-Scientia, 

1993, 163; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. DE TEMMERMAN, "Overzicht van rechtspraak (1981-1992)", TPR 1994, 

450; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 3. Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT 

(ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-136; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, 

Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2010, 97. Frankrijk: Cass. fr. 9 augustus 1887, D. 1889, I, 189 ("Attendu, en effet, que si, 

aux termes de l'article 1159 CC, l'usage peut servir à déterminer le sens d'une convention, c'est à la condition que cet usage 

existe dans le pays où le contrat a été passé."); G. BAUDRY-LACANTINERIE, Précis de droit civil contenant dans une première 

partie l'exposé des principes et dans une deuxième les questions de détail et les controverses, II, Parijs, Sirey, 1921, 86; F. 

TERRE, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 468. 
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dan weer maakt men gebruik van de plaats waar het contract is onderhandeld,925 en soms gaat 

men het gebruik na van de plek waar de rechtshandeling uitgevoerd wordt.926 De keuze van de 

meest voor de hand liggende plaats, moet gemaakt worden door de feitenrechter, die rekening 

houdt met de concrete feiten van de voorliggende casus. 

Meer concrete invulling van gebruik 

 GEOGRAFISCHE INVULLING GEBRUIK NIET ALTIJD VOLDOENDE – Een gebruik is altijd 

verbonden aan een plaats. De geografische spreiding kan groot of klein zijn, maar er is altijd 

een aardrijkskundige link. Toch is een puur geografische invulling van het gebruik niet altijd 

even werkbaar. ULPIANUS hield hield ook rekening met de situatie dat er in het gewest geen 

gebruik bestaat over het litigieuze punt of dat er meerdere verschillende naast elkaar te 

onderscheiden gebruiken zijn (nr. 201).927 Hij stelde in dat geval een uitlegging voor in de zin 

dat de schuldenaar zich tot zo weinig mogelijk verbonden heeft. Soms kan een louter 

geografische invulling van het gebruik in een concreet geval inderdaad geen uitkomst bieden. 

ULPIANUS' oplossing voor dit probleem is wel heel verregaand. Het doel van de toepassing van 

de gewoonte is immers de werkelijke partijwil te vinden, terwijl een uitlegging in het voordeel 

van de schuldenaar een puur objectieve regel is. De interpretator moet door deze bepaling 

nagaan wat de partijen in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs hebben bedoeld met de 

contractuele bepalingen. Het past daarom beter om, wanneer een louter aardrijkskundige 

benadering onvoldoende blijkt, een extra factor toe te voegen aan de invulling van het 

gebruik.928 Het valt namelijk te veronderstellen dat redelijke contractanten bij de sluiting van 

een rechtshandeling alle mogelijke gebruiken die in hun verhouding bestaan, voor ogen 

hebben.929 Bovendien mag de interpretator in zijn onderzoek naar de subjectieve of de 

                                                 
925 F. LAURENT, Principes de droit civil, XVI, Brussel, Bruylant-Christophe, 1878, 585 
926 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 124-125; Y. HANNEQUART, 

"Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 138; F. LAURENT, Principes 

de droit civil, XVI, Brussel, Bruylant-Christophe, 1878, 585. Frankrijk: C. DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations 

conventionelles en général, II, Parijs, Durand, 1876, 17; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et 

Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., 

n° 51. Contra A. CRUQUENAIRE, "Le rôle du juge en matière d'interprétation du contrat" in P. WERY en S. STIJNS (eds.), De rol 

van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, 295. 
927 Frankrijk: C. DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations conventionelles en général, II, Parijs, Durand, 1876, 17. 
928 Zie bijvoorbeeld DCFR: Artikel 8:102 DCFR (Relevant matters): "(1) In interpreting the contract, regard may be had, in 

particular, to: […] (c) the interpretation which has already been given by the parties to terms or expressions which are the 

same as, or similar to, those used in the contract and the practices they have established between themselves; (d) the meaning 

commonly given to such terms or expressions in the branch of activity concerned and the interpretation such terms or 

expressions may already have received; […] (f) usages." Unidroit Principes: Artikel 4.3 Unidroit Principes (Relevant 

circumstances): "In applying Articles 4.1 and 4.2, regard shall be had to all the circumstances, including […] (b) practices 

which the parties have established between themselves; […] (e) the meaning commonly given to terms and expressions in the 

trade concerned; (f) usages." CISG: Artikel 8(3) CISG: "Bij het bepalen van de bedoeling van een partij of de zin die een 

redelijk persoon daaraan zou hebben toegekend, dient naar behoren rekening te worden gehouden met alle ter zake dienende 

omstandigheden van het geval, waaronder begrepen de onderhandelingen, eventuele handelwijzen die tussen partijen 

gebruikelijk zijn, gewoonten en alle latere gedragingen van partijen." 
929 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 279; E. DE CALLATAŸ, Études sur 

l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 125; Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. 

Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 138; J. WAELKENS, "Belgian Perspective on Rainy Sky S.A. and Others 

(Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 2013, 1341. Frankrijk: A. SERIAUX, Droit des obligations, Parijs, Presses 

Universitaires de France, 1998, 170; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation 

des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 49. 



 

 

251 

 

geobjectiveerde werkelijke partijwil, steeds rekening houden met de gehele externe context van 

de rechtshandeling, inclusief de persoonlijke situatie van de partijen (nrs. 473 en volgende). Dit 

betekent dat hij, ook zonder verwijzing naar een artikel dat de uitleg volgens de gebruiken 

beschrijft, alle soorten gewoonten in aanmerking mag nemen. Deze invulling van het gebruik 

was al aan de orde bij DOMAT, die in zijn tweede regel niet alleen naar het gebruik eigen aan 

plaatsen verwees, maar maar ook naar alle gebruiken die relevant zijn tussen de contractanten 

(nr. 202).930  

 GEBRUIKEN DIE VASTHANGEN AAN DE PERSOONLIJKE EIGENSCHAPPEN VAN DE 

CONTRACTANTEN – Een eerste meer concrete invulling van het gebruik, zijn de gedragsregels 

verbonden aan de eigenheid van de contractanten,931 zoals bijvoorbeeld aan de nationaliteit van 

de partijen,932 aan hun sociaal milieu,933 of aan de branche, het bedrijf of de beroepsgroep waar 

ze deel van uitmaken.934  

                                                 
930 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 125; J. DOMAT, Les loix civiles dans 

leur ordre naturel, Parijs, chez Coignard, 1695, I, I, I, I, II: "Des principes qui suivent de la nature des conventions. Et des 

règles pour les interpreter", 2e regel; Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 

2, Brussel, Larcier, 1958, 138. 
931 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 125; R. VANDEPUTTE, De 

overeenkomst: haar ontstaan, haar uitvoering en verdwijning, haar bewijs, Brussel, Larcier, 1977, 108. 
932 Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 138; 

Frankrijk: P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: 

Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 51. 
933 Frankrijk: J. ROCHFELD, "Interprétation objective des contrats: audace des juges du fond hors du regard de la Cour de 

cassation" (noot onder Parijs 21 mei 1999), JCP 2000, I, (272) n° 7; A. SERIAUX, Droit des obligations, Parijs, Presses 

Universitaires de France, 1998, 170. 
934 Arbrb. Brussel 8 november 2005, Soc.Kron. 2007, 158; Kh. Brussel 25 februari 1966, Jur. Comm. Brux. 1966, 162 ("Attendu 

qu'il est fait, cépendant, référence à l'article 1135 CC, plus spécialement à ce qui concerne, dans cet article, la volonté tacite 

qui se déduirait d'un usage professionel."). Frankrijk: Cass. fr. com. 9 januari 2001, n° JurisData 2001-007705; Bull. civ. 

2001, IV, n° 8 ("Mais attendu que[…], selon un usage constant entre commerçants, les prix s'entendent hors taxes, sauf 

convention contraire."); Cass. fr. com. 7 juni 2006, n° JurisData 2006-033956; RD rur. 2006, comm. 221, 28 ("Que la cour 

d'appel qui n'avait pas à répondre au moyen fondé sur les usages commerciaux, dès lors que ceux-ci ne sont applicables qu'en 

l'absence de volonté clairement exprimée par les parties."); Cass.fr. 19 november 2013, Eur.Vervoerr. 2014, 67 ("L'arrêt retient 

que […] et en déduit qu'elle établit ainsi l'existence dans le commerce maritime international d'un usage largement connu et 

régulièrement observé et dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance au sens du texte 

précité."); Parijs 13 november 1986, n° JurisData 1986-027162 ("Les arbitres se sont trouvés en présence de clauses ambigues 

ou présentant l'apparence d'une contradiction qu'ils ont souverainement interprétées en se fondant sur les usages professionels 

selon les dispositions de l'article 1159 CC."); Montpellier 19 september 2000, n° JurisData 2000-128402 (Verwijzing naar het 

gebruik van de Mercuriale van Cavaillon voor het vaststellen van de prijs van meloenen.); Pau 4 september 2006, n° JurisData 

2006-315640 ("Il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1160 CC, de faire référence à l'usage constant pour 

déterminer l'exibiligité du fermage pour l'année culturale passée à la Saint-Martin."); B. FAGES, Droit des obligations, Parijs, 

LGDJ, 2011, 257; P. MALINVAUD en D. FENOUILLET, Droit des Obligations, Parijs, LexisNexis, 2012, 382; H. MAZEAUD, L. 

MAZEAUD, J. MAZEAUD en F. CHABAS, Leçons de droit civil, II, vol. 1, Obligations: théorie générale, Parijs, Montchrestien, 

1998, 337; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: 

Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 49. Nederland: C. E. DRION en E. VAN WECHEM, 

"Kroniek van het vermogensrecht", NJB 2008, 936; J. HIJMA, C. C. VAN DAM, W. A. M. VAN SCHENDEL en W. L. VALK, 

Rechtshandeling en overeenkomst, Deventer, Kluwer, 2013, 289. DCFR: Artikel 8:102 DCFR (Relevant matters): "(1) In 

interpreting the contract, regard may be had, in particular, to: […] (c) the interpretation which has already been given by the 

parties to terms or expressions which are the same as, or similar to, those used in the contract and the practices they have 

established between themselves; (d) the meaning commonly given to such terms or expressions in the branch of activity 

concerned and the interpretation such terms or expressions may already have received; […] (f) usages."; C. VON BAR, E. CLIVE, 

H. SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. HUET, M. STORME, S. SWANN, P. VARUL, A. VENEZIANO en F. ZOLL, Principles, 

Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference (DCFR), 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, 588. Unidroit Principes: Artikel 1.9 Unidroit 

Principles: "Usages and practices. (1) The parties are bound by any usage to which they have agreed and by any practices 

which they have established between themselves. (2) The parties are bound by a usage that is widely known to and regularly 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
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P. J. was projectmanager bij NV Winterthur Europe Assurances. De werkgever besliste om op 

12 oktober 2004 het contract te beëindigen en beloofde: "Nous vous paierons une indemnité 

compensatoire de préavis équivalente à 12 mois de rémunération." De vraag rees wat allemaal 

in het loonbegrip zat vervat: waren ook dertiende maand, dubbel vakantiegeld, 

groepsverzekering, maaltijdcheques enzovoort inbegrepen? De rechter oordeelde dat de 

betekenis van het woord "loon", zoals die binnen het bedrijf gebruikelijk was, doorslaggevend 

was: "Dans son sens usuel, la rémunération est l'ensemble constitué par le salaire en espèces 

– parties fixe et variable –, et les avantages évaluables en argent auxquels un travailleur a 

droit à charge de l'employeur en raison de son engagement. Or, le tribunal constate que cette 

notion de rémunération – plus large que celle admise par l'employeur dans ses conclusions – 

apparaît bien être celle en usage dans l'entreprise."935 

 GEBRUIKEN DIE TUSSEN DE PARTIJEN BESTAAN – Ook relevant zijn de gebruiken die er tussen 

de partijen zelf bestaan.936 Wenden contractanten in hun onderlinge relatie bepaalde termen 

gewoonlijk in een specifieke betekenis aan, dan kan men ervanuit gaan dat ze, wanneer er een 

                                                 
observed in international trade by parties in the particular trade concerned except where the application of such a usage would 

be unreasonable."; Artikel 4.3 Unidroit Principes (Relevant circumstances): "In applying Articles 4.1 and 4.2, regard shall be 

had to all the circumstances, including […] (b) practices which the parties have established between themselves; […] (e) the 

meaning commonly given to terms and expressions in the trade concerned; (f) usages."; INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE 

UNIFICATION OF PRIVATE LAW, Unidroit principles of international commercial contracts, Rome, 2010 

http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf, 141. CISG: Artikel 

8(3) CISG: "Bij het bepalen van de bedoeling van een partij of de zin die een redelijk persoon daaraan zou hebben toegekend, 

dient naar behoren rekening te worden gehouden met alle ter zake dienende omstandigheden van het geval, waaronder 

begrepen de onderhandelingen, eventuele handelwijzen die tussen partijen gebruikelijk zijn, gewoonten en alle latere 

gedragingen van partijen."; J. LOOKOFSKY, Understanding the CISG: a compact guide to the 1980 United Nations Convention 

on contracts for the international sale of goods, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2008, 44; J. MORRISSEY en J. M. GRAVES, 

International sales law and arbitration: problems, cases and materials, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2008, 85, 87; P. 

SCHLECHTRIEM en C. WITZ, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, Parijs, Dalloz, 

2008, 70. PECL: M. H. WISSINK, "Interpretation" in D. BUSCH, E. H. HONDIUS, H. J. VAN KOOTEN, H. N. SCHELHAAS en W. 

M. SCHRAMA (eds.), The Principles of European Contract Law and Dutch Law – A Commentary, De Haag, Kluwer, 2002, 247. 
935 Arbrb. Brussel 8 november 2005, Soc.Kron. 2007, 158. 
936 DCFR: Artikel 8:102 DCFR (Relevant matters): "(1) In interpreting the contract, regard may be had, in particular, to: […] 

(c) the interpretation which has already been given by the parties to terms or expressions which are the same as, or similar to, 

those used in the contract and the practices they have established between themselves."; Artikel II – 9:101 DCFR ("Terms of 

a contract. (1) The terms of a contract may be derived from the express or tacit agreement of the parties, from rules of law or 

from practices established between the parties or usages."); C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. 

HUET, M. STORME, S. SWANN, P. VARUL, A. VENEZIANO en F. ZOLL, Principles, Definitions and Model Rules of European 

Private Law Draft Common Frame of Reference (DCFR), http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-

law_en.pdf, 588. Unidroit Principes: Artikel 1.9 Unidroit Principles: "Usages and practices. (1) The parties are bound by any 

usage to which they have agreed and by any practices which they have established between themselves. (2) The parties are 

bound by a usage that is widely known to and regularly observed in international trade by parties in the particular trade 

concerned except where the application of such a usage would be unreasonable."; Artikel 4.3 Unidroit Principes (Relevant 

circumstances): "In applying Articles 4.1 and 4.2, regard shall be had to all the circumstances, including […] (b) practices 

which the parties have established between themselves."; Artikel 5.1.2 Unidroit Principes: "Implied obligations. Implied 

obligations stem from (a) the nature and purpose of the contract; (b) practices established between the parties and usages."; 

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW, Unidroit principles of international commercial contracts, 

Rome, 2010 http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf, 140. 

CISG: Artikel 8(3) CISG: "Bij het bepalen van de bedoeling van een partij of de zin die een redelijk persoon daaraan zou 

hebben toegekend, dient naar behoren rekening te worden gehouden met […] eventuele handelwijzen die tussen partijen 

gebruikelijk zijn."; Artikel 9 (1) CISG: "De partijen zijn gebonden door elke gewoonte waarmee zij hebben ingestemd en door 

alle handelwijzen die tussen hen gebruikelijk zijn."; J. LOOKOFSKY, Understanding the CISG: a compact guide to the 1980 

United Nations Convention on contracts for the international sale of goods, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2008, 44; S. KRÖLL 

L. A. MISTELIS en P. P. VISCASILLAS, UN convention on contracts for the international sale of goods (CISG), München, Beck, 

2011, 151; J. MORRISSEY en J. M. GRAVES, International sales law and arbitration: problems, cases and materials, Alphen 

aan den Rijn, Kluwer, 2008, 87; P. SCHLECHTRIEM en I. SCHWENZER, Commentary on the UN Convention on the international 

sale of goods (CISG), Oxford, Oxford University Press, 2010, 131; P. SCHLECHTRIEM en C. WITZ, Convention de Vienne sur 

les contrats de vente internationale de marchandises, Parijs, Dalloz, 2008, 74.  

http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf
http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf
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interpretatieprobleem rijst, de tussen hen gebruikelijke betekenis aan het woord hebben willen 

hechten.937  

A en B sluiten een franchiseovereenkomst, waarin ze opnemen dat B binnen de tien dagen 

moet betalen voor de goederen die hij van A ontvangt. Gedurende drie maanden betaalt B 

binnen de tien werkdagen. Dan eist A plotseling een betaling binnen de tien kalenderdagen. De 

gewoonte die er tussen de partijen bestaat, zorgt ervoor dat deze interpretatie van A niet de 

juiste is.938  

 GEBRUIKEN DIE VASTHANGEN AAN DE CONCRETE RECHTSHANDELING – Ook gebruiken eigen 

aan een specifiek type rechtshandeling kunnen relevant zijn.939 Een dergelijke toepassing van 

de uitleg volgens de gebruiken ligt dicht bij de interpretatie met inachtneming van het geheel 

van de rechtshandeling, op basis waarvan men die gevolgen geeft aan de rechtshandeling die, 

volgens het gemene recht, rechtstreeks voortvloeien uit de aard van de rechtshandeling (nr. 

238). De rechter richt zich in beide gevallen op het gemene recht, zij het dat het bij toepassing 

van de uitleg volgens de gebruiken zijn uitdrukking vindt in de gewoonte eerder dan in de wet, 

zoals bij de interpretatie met inachtneming van het geheel van de rechtshandeling.940 

Van Naemen bracht een kledingstuk naar de wasserij. Bij ophaling bleek het ernstig beschadigd 

te zijn. Hij vroeg de terugbetaling van het kledingstuk. De wasserij beriep zich op de gebruik 

dat de aansprakelijkheid van de wasser, bij verlies of beschadiging van het hem door de klanten 

toevertrouwde stuk linnen, beperkt was tot de helft van de waarde van een gelijksoortig nieuw 

stuk linnen van normale kwaliteit. De feitenrechter oordeelde dat het aangevoerd gebruik in de 

meeste wasserijen bestond, maar niet in allemaal. Het ging hier dus niet om een algemeen 

gebruik, zodat de wasserij zich er niet op kon beroepen, tenzij het vaststond dat Van Naemen 

                                                 
937 DCFR: Artikel 8:102 DCFR (Relevant matters): "(1) In interpreting the contract, regard may be had, in particular, to: […] 

(c) the interpretation which has already been given by the parties to terms or expressions which are the same as, or similar to, 

those used in the contract and the practices they have established between themselves."; C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-

NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. HUET, M. STORME, S. SWANN, P. VARUL, A. VENEZIANO en F. ZOLL, Principles, Definitions and 

Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference (DCFR), 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, 588. Unidroit Principes: Artikel 4.3 Unidroit 

Principes (Relevant circumstances): "In applying Articles 4.1 and 4.2, regard shall be had to all the circumstances, including 

[…] (b) practices which the parties have established between themselves." CISG: J. LOOKOFSKY, Understanding the CISG: a 

compact guide to the 1980 United Nations Convention on contracts for the international sale of goods, Alphen aan den Rijn, 

Kluwer, 2008, 44; S. KRÖLL L. A. MISTELIS en P. P. VISCASILLAS, UN convention on contracts for the international sale of 

goods (CISG), München, Beck, 2011, 151; P. SCHLECHTRIEM en I. SCHWENZER, Commentary on the UN Convention on the 

international sale of goods (CISG), Oxford, Oxford University Press, 2010, 131. 
938 DCFR: C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. HUET, M. STORME, S. SWANN, P. VARUL, A. 

VENEZIANO en F. ZOLL, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference 

(DCFR), http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, 588. 
939 Cass. 29 mei 1947, Arr. Cass. 1947, 171; Pas. 1947, I, 217, noot R. H.; RW 1947-48, 834, noot; Jur. Comm. Brux. 1948, 

30, noot R. D. ("Overwegende dat de stilzwijgende wil slechts kan vermoed worden wanneer het ingeroepen gebruik, in een 

bepaalde streek, het algemeen karakter van een regel aanneemt, welke, bij gebrek aan strijdig beding, door allen erkend is als 

van toepassing zijnde op de overeenkomsten van dezelfde aard."); F. LAURENT, Principes de droit civil, XVI, Brussel, Bruylant-

Christophe, 1878, 585. Frankrijk: B. FAGES, Droit des obligations, Parijs, LGDJ, 2011, 257; C. GRIMALDI, "Paradoxes autour 

de l'interprétation des contrats", RDC 2008, (207) n° 19-1; H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. MAZEAUD en F. CHABAS, Leçons de 

droit civil, II, vol. 1, Obligations: théorie générale, Parijs, Montchrestien, 1998, 337. CISG: Artikel 9 (2) CISG: "Tenzij anders 

is overeengekomen, worden partijen geacht op hun overeenkomst of de totstandkoming hiervan stilzwijgend toepasselijk te 

hebben verklaard een gewoonte waarmee zij bekend waren of behoorden te zijn en die in de internationale handel op grote 

schaal bekend is aan, en regelmatig wordt nageleefd door partijen bij overeenkomsten van dezelfde soort in de desbetreffende 

handelsbranche."; J. MORRISSEY en J. M. GRAVES, International sales law and arbitration: problems, cases and materials, 

Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2008, 88. 
940 Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 137. 
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van deze regelmatig voorkomende praktijk op de hoogte was en zich hieraan had willen 

onderwerpen. Hiertoe was echter geen bewijs geleverd. Het Hof van Cassatie oordeelde dat de 

vraag of een gebruik algemeen is tot de soevereine beoordeling van de feitenrechter behoorde, 

en dat de rechter de wetsartikelen juist had toegepast.941 

 NIET ALTIJD CONCRETE SPECIFICATIE SOORT GEBRUIK – Alle mogelijke soorten van gebruik 

mogen aldus worden aangewend. Het wekt dan ook geen verwondering dat men regelmatig 

eenvoudigweg naar "het gebruik" verwijst, zonder meer informatie te geven over het concrete 

soort gebruik waar men op doelt.942 

S. gaf aan Van de S. de bevoegdheid om een koper te zoeken voor zijn bakkerij. Partijen 

kwamen overeen dat de "basisprijs 1 000 000 BEF zou bedragen". Verder stipuleerden ze dat 

Van de S. een vergoeding zou ontvangen als S. zijn bakkerij zelf zou verkopen "op heden 

aanvaard en vastgesteld op een forfaitair bedrag van 10 procent op bovengemelde basisprijs 

+ BTW." Uiteindelijk droeg S. de bakkerij zelf over aan een derde voor de prijs van 450 000 

BEF. Hij betaalde 45 000 BEF aan Van de S.. Deze vond echter dat hij, op basis van het 

contract, recht had op de som van 118 000 BEF. De rechter oordeelde dat "de overeenkomst 

moet worden uitgelegd volgens het algemeen gebruik, dat erin bestaat dat partijen geen 

commissieloon berekenen op een – in casu volkomen fantasistische – streefprijs, doch wel op 

de daadwerkelijke prijs van de overdracht." De uitbetaling van 45 000 BEF volstond.943  

4. Plaats in de hiërarchie van de interpretatieregels 

 INTERPRETATIE VOLGENS DE IDEALE PARTIJWIL IS SUBSIDIAIR TEN OPZICHTE VAN 

BASISREGEL – De regels die erop gericht zijn de ideale partijwil te achterhalen zijn subsidiair 

ten opzichte van de basisinterpretatieregel die de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen 

voorrang geeft: ze komen pas in het vizier wanneer het onmogelijk blijkt de subjectieve 

werkelijke wil van de partijen te achterhalen.944 De rechter moet dus steeds in eerste instantie 

                                                 
941 Cass. 29 mei 1947, Arr. Cass. 1947, 171; Pas. 1947, I, 217, noot R. H.; RW 1947-48, 834, noot; Jur. Comm. Brux. 1948, 

30, noot R. D.. 
942 Cass. 20 september 1957, Arr. Cass. 1958, 14; Pas. 1958, I, 15 ("Overwegende, ten aanzien van de verplichting de afsluiting 

te onderhouden, dat het vonnis vaststelt dat zij niet expliciet in de overeenkomst bepaald is, doch dat het met dezer economie 

en met de gebruiken strookt dat deze verplichting op elke van de aan elkaar palende eigenaars rust."); Brussel 17 maart 1982, 

RW 1983-84, 2829; Rb. Mechelen 14 april 1981, RW 1982-83, 411, noot A. VAN OEVELEN ("Dat bij uitlegging van 

overeenkomsten de rechtbank rekening dient te houden met de normale gebruiken (art. 1159 BW); dat het geenszins tot de 

gebruiken behoort dat de kopers tot deze belasting gehouden zouden zijn."). Frankrijk: J. CARBONNIER, Droit Civil Tome 4. 

Les obligations in Thémis droit privé, Parijs, Presses Universitaires de France, 2000, 279. DCFR: Artikel 8:102 DCFR 

(Relevant matters): "(1) In interpreting the contract, regard may be had, in particular, to: (f) usages." Unidroit Principes: 

Artikel 4.3 Unidroit Principes (Relevant circumstances): "In applying Articles 4.1 and 4.2, regard shall be had to all the 

circumstances, including […] (f) usages." CISG: Artikel 8(3) CISG: "Bij het bepalen van de bedoeling van een partij of de zin 

die een redelijk persoon daaraan zou hebben toegekend, dient naar behoren rekening te worden gehouden met alle ter zake 

dienende omstandigheden van het geval, waaronder begrepen de […], gewoonten." 
943 Brussel 17 maart 1982, RW 1983-84, 2829. 
944 Rb. Gent 23 maart 2010, Rev.trim.dr.fam. 2012 (samenvatting N. DANDOY en A. VAN HECKE), 888; RW 2011-12, 1346; 

T.Not. 2012, 192 ("Hoewel overeenkomstig art. 1157 BW een testamentaire wilsuiting die voor een tweevoudige uitlegging 

vatbaar is, die betekenis moet krijgen waarmee ze uitwerking heeft (veeleer dan een betekenis waarmee ze geen effect sorteert), 

primeert nochtans voormelde betrachting om de werkelijke bedoeling van de testator te achterhalen."); E. CAUSIN, 

"L'interprétation des contrats en droit belge" in L'interprétation en droit. Approche pluridisciplinaire, Brussel, Facultés 

universitaires Saint-Louis, 1978, 309; M. COENE, "Art. 895 BW" in Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 39, 42; A. CRUQUENAIRE, "Le rôle du juge 

en matière d'interprétation du contrat" in P. WERY en S. STIJNS (eds.), De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 

2014, 295; I. DEMUYNCK, "Interpretatie van verzekeringsovereenkomsten" (noot onder Vred. Sint-Kwintens-Lennik 13 
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op zoek gaan naar de subjectieve werkelijke bedoeling van de partijen en mag zich pas wenden 

tot de regels die de ideale partijwil weergeven als en slechts als deze intentie verborgen blijft. 

De basisinterpretatieregel mag aldus niet aangewend worden in combinatie met de subsidiaire 

interpretatieregels.945 Toch gebeurt dit in de praktijk zeer vaak.946 Dit is te verklaren doordat 

zowel de basisinterpretatieregel als de regels die erop gericht zijn de ideale wil te achterhalen, 

als doel hebben de werkelijke partijbedoeling te achterhalen. De regels liggen heel dicht bij 

elkaar. De grens tussen de subjectieve werkelijke partijwil en de geobjectiveerde werkelijke 

bedoeling kan nogal vaag zijn. Bovendien zijn de interpretatieve elementen die in de voormelde 

                                                 
november 2000), DCCR 2002, 71; T. DE VOGELAERE, Testamenten anno 2013. Balanceren op de grenzen van de 

wilsautonomie, Gent, Larcier, 2013, 64; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in 

Obligations. Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-13; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. DE 

TEMMERMAN, "Overzicht van rechtspraak (1981-1992)", TPR 1994, 449; M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, 

"Testamenten", TPR 1999, 981, 986; A. VAN OEVELEN, "De interpretatie de goeder trouw van overeenkomsten en de toepassing 

ervan op de omzetting van een hypothecaire volmacht" (noot onder Cass. 23 maart 2006), RW 2006-07, 875; P. VAN 

OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, Brussel, Bruylant, 2010, 607; F. VERMANDER, "De interpretatie en aanvulling van een 

overeenkomst naar Belgisch recht" in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en 

Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 28; J. WAELKENS, "Belgian Perspective on Rainy Sky S.A. and Others 

(Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 2013, 1333; J. WAELKENS, "Interpretatie van een borgtochtovereenkomst" 

(noot onder Cassatie 1 maart 2012), DAOR 2013, 94; J. WAELKENS, "Interpretatie van een koopovereenkomst" (noot onder Kh. 

Dendermonde 21 november 2013, DAOR 2014, 53. Frankrijk: V. EGEA, "La délicate question de l'interprétation des contrats" 

(noot onder Aix-en-Provence 26 juni 2002), La Semaine Juridique Edition Générale 2004, II, (10022) n° 2.2.; M. FABRE-

MAGNAN, Droit des obligations. 1. Contrat et engagement unilatéral in Thémis droit privé, Parijs, Presses Universitaires de 

France, 2012, 514; L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, Parijs, Recueil Sirey, 1933, 127; A. SERIAUX, Droit des 

obligations, Parijs, Presses Universitaires de France, 1998, 169; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et 

Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., 

n° 47; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 20: Contrats et obligations. Interprétation des contrats. La mise en œuvre: 

rôle respectif des juges du fond et de la Cour de cassation" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 12, 26; R. P. J. L. TJITTES, 

"Uitleg van schriftelijke contracten", RMT 2005, 4. Unidroit Principes: INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE UNIFICATION OF 

PRIVATE LAW, Unidroit principles of international commercial contracts, Rome, 2010 

http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf, 143. 
945 M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, "Testamenten", TPR 1999, 982. 
946 Bijvoorbeeld Luik 5 februari 1970, JL 1970-71, 49 (Artikel 1157 BW en de regels van holistische interpretatie naast elkaar 

toegepast); Brussel 17 maart 1982, RW 1983-84, 2829 (Artikel 1157 BW en artikel 1159 BW naast elkaar toegepast.); 

Antwerpen 23 januari 1986, RW 1986-87, 324, noot C. PAUWELS ("Overwegende dat moet worden nagegaan wat de 

gemeenschappelijke bedoeling van de partijen is geweest, dat nu de inhoud van het beding voor tweeërlei zin vatbaar is, het 

veeleer moet opgevat worden in de zin waarin het enig gevolg kan hebben en waarin het met de inhoud van het contract het 

best overeenstemt."); Brussel 12 april 2010, Rev.trim.dr.fam. 2011, 81 ("En application des articles 1156 et 1162 du Code civil, 

il appartient à la cour d'une part de rechercher la commune intention des parties contractantes et d'autre part d'interpréter les 

clauses de la convention «les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier Brussel 19 september 

2002, Rev.prat.soc. 2003, 310 ("Conformément aux articles 1156 et 1157 du code civil, si les termes d'une clause contractuelle 

sont ambigus, il incombe de rechercher l'intention des parties contractantes non pas en s'arrêtant au sens littéral des termes 

utilisés, mais en déterminant l'interprétation qui justifie le mieux l'existence de cette clause."); Antwerpen 27 oktober 2008, 

Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2008, 884; RW 2011-12, 491; TBM 2009 (weergave H. BUREZ), 60 ("Terecht deed 

de eerste rechter voor de interpretatie van deze clausule een beroep de art. 1156 en 1157 BW."); Rb. Mechelen 14 april 1981, 

RW 1982-83, 411, noot A. VAN OEVELEN (Zowel artikel 1156 als artikel 1159 BW ingeroepen.); Kh. Brussel 21 februari 1992, 

TBH 1993, 1013 ("Dat de interpretatie die de B.B.L. aan de volmacht en aan de rekeningovereenkomst geeft als zou het bedrag 

van 3.550.000 F toch opgenomen kunnen worden via de omweg van 8 loketcheques, onaanvaardbaar is, nu dit aan de 

beperkingen in de volmacht gesteld elk gevolg zou ontnemen (artikel 1157 BW); dat de interpretatie bovendien in strijd is met 

de bedoeling van partijen (artikel 1156 BW)."); Rb. Doornik 12 juli 2012, Rev.not.b. 2013, 278, noot ("Au contraire, l'article 

1156 du Code civil dispose que l'on doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties 

contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes; l'article 1161 ajoute que toutes les clauses des conventions 

s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier."); M. COENE, "Art. 895 BW" in 

Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, 

Kluwer, losbl., 40. Frankrijk: Pau 16 mei 1991, n° JurisData 1991-043387 (Attendu cependant que conformément aux 

dispositions des artikels 1156 et 1157 CC, il convient de […]"); Toulouse 8 februari 2000, n° JurisData 2000-109509 (Zowel 

artikel 1156 BW als artikel 1158 en 1159 BW werden ingeroepen.); »."); Parijs 25 maart 2009, n° JurisData 2009-002298 

("Qu'en application des artikel 1156, 1157 et 1161 CC, il convient de rechercher l'intention des parties."). 

http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf
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regels vernoemd zijn, zoals bijvoorbeeld de andere contractuele bedingen en de gebruiken, ook 

relevant bij onderzoek naar de subjectieve werkelijke partijwil. Het gebruik dat men mag maken 

van interne elementen, hangt niet enkel af van de toepassing van de artikelen die erop gericht 

zijn de ideale partijwil te vinden, maar komt ook naar voor bij aanwending van de 

basisinterpretatieregel die de gemeenschappelijke werkelijke bedoeling van de partijen 

voorrang geeft.947 Op die manier liggen de regels zeer dicht bij elkaar.948 Toch moet men erover 

waken het verschil niet uit het oog te verliezen. Er is immers een onderscheid, namelijk in het 

ene geval gaat het om de subjectieve werkelijke bedoeling, in het andere geval om de 

geobjectiveerde werkelijke bedoeling. Deze dichotomie rechtvaardigt de subsidiariteit van de 

meer objectieve regels: binnen een in se subjectief systeem, moet men voorrang geven aan de 

meer subjectieve bepalingen. 

 GEEN ONDERLINGE HIËRARCHIE TUSSEN DE REGELS DIE ERTOE STREKKEN DE IDEALE 

PARTIJWIL VAST TE STELLEN – Tussen de regels die ertoe strekken de ideale partijwil vast te 

stellen, bestaat er onderling evenwel geen hiërarchie.949 Kunnen meerdere van de regels die 

leiden tot het vinden van de ideale partijwil een uitkomst bieden en zou de toepassing ervan tot 

verschillende resultaten leiden, dan moet de rechter, op basis van alle omstandigheden van het 

geval, soeverein oordelen, welke van deze bepalingen in casu het nuttigst kan zijn.950 Dat is dan 

de bepaling die in zijn toepassing met de grootste graad van waarschijnlijkheid de werkelijke 

partijwil reflecteert.951 Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat één wetsartikel in een concreet 

geschil op meerdere manieren toepassing kan vinden, waarbij de toepassingen tot 

tegenovergestelde oplossingen leiden.952 Is dat het geval, dan geeft de rechter best de voorkeur 

aan een andere regel om de geobjectiveerde werkelijke partijwil vast te stellen.  

                                                 
947 Frankrijk: Parijs 7 januari 2000, n° JurisData 2000-111893 ("Il y a lieu de rechercher, au sens des dispositions de l' article 

1156 du Code civil , quelle a été la commune intention des parties. Le protocole et ses annexes dont l'engagement de caution, 

forment un ensemble indivisible, dont l'engagement de caution ne peut être détaché pour sa nécessaire interprétation."); Parijs 

7 juni 2007, n° JurisData 2007-337908 ("Considérant que selon l'artcile 1156 CC […]. Considérant que l'obligation […] 

signifie que celui-ci était reconnu aussi pour la période du bail renouvelé non par l'effet d'une convention distincte du bail 

initial, mais en conséquence de l'ensemble indivisible de celui-ci et de la cohérence économique de la convention."); P. SIMLER, 

"J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ 

d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 53. 
948 Frankrijk: P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. 

L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 54. 
949 Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 136; 

F. LAURENT, Principes de droit civil, XVI, Brussel, Bruylant-Christophe, 1878, 585. Contra E. DE CALLATAŸ, die stelt dat 

artikel 1161 BW subidiair is aan artikel 1156 BW en op zijn beurt voorrang heeft op de andere interpretatieregels. Zie E. DE 

CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 113. Contra VAN DEN BOSSCHE, die zonder 

verdere uitleg aangeeft dat artikel 1157 BW voorrang moet krijgen boven de andere interpretatieregels die erop gericht zijn de 

ideale partijwil te achterhalen. Zie A. VAN DEN BOSSCHE, "De uitlegging van een testament", TEP 2011, 308. Frankrijk: P. 

SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 20: Contrats et obligations. Interprétation des contrats. La mise en œuvre: rôle 

respectif des juges du fond et de la Cour de cassation" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 19; F. TERRE, P. SIMLER en Y. 

LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 466. 
950 Frankrijk: P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 20: Contrats et obligations. Interprétation des contrats. La mise 

en œuvre: rôle respectif des juges du fond et de la Cour de cassation" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 19. 
951 E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats en droit belge" in L'interprétation en droit. Approche pluridisciplinaire, Brussel, 

Facultés universitaires Saint-Louis, 1978, 313. Frankrijk: P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 20: Contrats et 

obligations. Interprétation des contrats. La mise en œuvre: rôle respectif des juges du fond et de la Cour de cassation" in 

JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 19. 
952 Rb. Luik 30 mei 1961, RGAR 1961, n° 6761, noot O. MALTER (Zowel in eerste aanleg als in hoger beroep beriep de rechter 

zich op artikel 1158 BW, maar toch kwamen ze tot een tegenovergestelde uitkomst van het beding.); V. ALLAERTS, "De 
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Een eigenhandig testament bepaalde: "Ik, mevrouw X, laat aan mijn echtgenoot Y het 

vruchtgebruik van al mijn bezittingen, en alles wat ik op de dag van mijn overlijden zal 

nalaten." 953 Dit testament kan meerdere betekenissen hebben. Zo kan het beduiden dat 

mevrouw eenvoudigweg alles wat ze op de dag van haar overlijden in haar eigendom heeft, wil 

nalaten (eerste uitleg). Dan maakt de toevoeging van een tweede zinsnede de eerste zinsnede 

nutteloos. Ook is het mogelijk dat de tweede zin een toevoeging is bij het vruchtgebruik, en 

dat mevrouw het achterwege heeft gelaten "van" te herhalen (tweede uitleg). Dan bedoelt ze 

dat ze het vruchtgebruik nalaat van al haar bezittingen, namelijk diegene die haar bekend waren 

op het moment dat ze het testament redigeerde, en van alle goederen die ze op het ogenblik van 

haar overlijden in eigendom zal hebben. Dan gebruikt mevrouw de tweede zin in feite om de 

eerste te beperken. Ze kan immers natuurlijk enkel die goederen overlaten waarvan ze eigenaar 

is op het moment van haar overlijden. Met behulp van artikel 1157 BW, kan men beide 

interpretaties beargumenteren. Zo kan men, op basis van artikel 1157 BW, stellen dat de 

toevoeging uit het tweede zinsdeel maar nuttig gevolg kan krijgen als ook alles wat er zal zijn 

op de dag van het overlijden toekomt aan de echtgenoot (eerste uitleg).954 Het vruchtgebruik 

uit de eerste zinsnede wordt dan opgeslorpt door de eigendom die overgedragen wordt in de 

tweede zinsnede. De interpretator kan ook op basis van artikel 1157 BW stellen dat het 

testament enkel het vruchtgebruik op de goederen viseert (tweede uitleg).955 De testatrice heeft 

het woord vruchtgebruik expliciet in het testament opgenomen, en dit woord moet effect 

krijgen. Wilde ze niet dat dit zou gebeuren, dan zou ze vanzelfsprekend niet verwezen hebben 

naar de term vruchtgebruik. 

De rechter heeft ook de mogelijkheid om meerdere regels die erop gericht zijn de 

geobjectiveerde werkelijke partijwil te achterhalen naast elkaar aan te wenden.956 

Een voorgedrukte huurovereenkomst bevatte in artikel 7 de bepaling: "Le précompte 

immobilier est à charge de …". Op het exemplaar van de verhuurder was hier "huurder" 

ingevuld. Op het exemplaar van de huurder was deze plek echter blanco gelaten. Artikel 8 van 

het contract stelde: "Pour les charges mentionnées aux articles 5 et 7, qui lui incombent, le 

premier versera avec son loyer et à leur échéance les provisions suivantes: […] pour le 

précompte immobilier: preneur." De term "preneur" was ingevuld op een plek die in het 

                                                 
interpretatie van een testament: een concrete casus" in Actuele knelpunten familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2014, 215-217. 
953 V. ALLAERTS, "De interpretatie van een testament: een concrete casus" in Actuele knelpunten familiaal vermogensrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2014, 215-217. 
954 V. ALLAERTS, "De interpretatie van een testament: een concrete casus" in Actuele knelpunten familiaal vermogensrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2014, 216. 
955 V. ALLAERTS, "De interpretatie van een testament: een concrete casus" in Actuele knelpunten familiaal vermogensrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2014, 217. 
956 Cass. 20 september 1957, Arr. Cass. 1958, 14; Pas. 1958, I, 15 ("Overwegende, ten aanzien van de verplichting de afsluiting 

te onderhouden, dat het vonnis vaststelt dat zij niet expliciet in de overeenkomst bepaald is, doch dat het met dezer economie 

en met de gebruiken strookt dat deze verplichting op elke van de aan elkaar palende eigenaars rust. Dat het vonnis, door aldus 

toepassing te maken van de artikelen 1159, 1160 en 1161 BW, geen enkele van de in het middel aangeduide wetsbepalingen 

schendt."); Brussel 17 maart 1982, RW 1983-84, 2829 (Artikel 1157 en artikel 1159 samen ingeroepen.); Antwerpen 23 januari 

1986, RW 1986-87, 324, noot C. PAUWELS ("Overwegende dat moet worden nagegaan wat de gemeenschappelijke bedoeling 

van de partijen is geweest, dat nu de inhoud van het beding voor tweeërlei zin vatbaar is, het veeleer moet opgevat worden in 

de zin waarin het enig gevolg kan hebben en waarin het met de inhoud van het contract het best overeenstemt."); Rb. Brussel 

17 november 1975, Pas. 1976, III, 44 ("Attendu qu'en vertu des articles 1157 et 1158 CC […]. "); Rb. Brussel 11 januari 1988, 

Res Jur.Imm. 1988, 187 en 253; Kh. Brussel 20 april 1998, RHA 1998, 440 (Gebruik van zowel artikel 1161 BW als artikel 

1157 BW); R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. DE TEMMERMAN, "Overzicht van rechtspraak (1981-1992)", TPR 1994, 

451. Frankrijk: Aix-en-Provence 27 september 1989, n° JurisData 1989-052821 ("Attendu qu'en application des articles 1157 

et 1161 CC, […], que lesdits articles […] se trouvent naturellement applicables."); Toulouse 8 februari 2000, n° JurisData 

2000-109509 (Zowel artikel 1156 BW als artikel 1158 en 1159 BW werden ingeroepen.). 
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voorgedrukt contract blanco was. Er rees een dispuut over de vraag wie de onroerende 

voorheffing moest betalen. Om de zaak te beslechten, gebruikte de rechter verschillende 

interpretatieregels. Hij riep ten eerste artikel 1157 BW in en stelde dat artikel 7 aldus moet 

gelezen worden dat het gevolg kon hebben. Verder beriep hij zich ook op de andere bepalingen 

van de akte (artikel 1161 BW) en dan met name op artikel 8. In artikel 8 was de blanco plek na 

précompte immobilier wel ingevuld, zodat het duidelijk was dat de partijen deze ten laste van 

de huurder wilden leggen.957 

5. Besluit 

 INTERPRETATIE VOLGENS DE IDEALE WIL BESTAAT UIT CONCRETE REGELS DIE 

INTERPRETATIE VOLGENS GEOBJECTIVEERDE WERKELIJKE PARTIJBEDOELING 

OMSCHRIJVEN – De interpretatie volgens de geobjectiveerde werkelijke partijbedoeling kent 

twee polen: de algemene interpretatie te goeder trouw (nrs. 170 en volgende) en de specieke 

regels die de interpretatie volgens de ideale partijwil omschrijven (nrs. 190 en volgende). Een 

eerste regel stelt dat die uitleg moet verkozen worden in de zin dat een bepaling wettig is of 

gevolg heeft (nrs. 206 en volgende). Een tweede regel schrijft de uitleg met inachtneming van 

de rechtshandeling als geheel voor (nrs. 223 en volgende). Een derde regel bepaalt dat een 

interpretator rekening mag houden met de gebruiken wanneer hij te maken krijgt met een 

dubbelzinnig beding (nrs. 248 en volgende). Deze regels bestaan in alle onderzochte 

jurisdiscties, zij het dat ze niet overal in de wet zijn omschreven.  

 ONDERVERDELING IN ALGEMENE EN SPECIFIEKE REGELS MOET NIET GEHANDHAAFD 

WORDEN – Is het wel nodig deze twee polen van de interpretatie volgens de geobjectiveerde 

werkelijke partijbedoeling te handhaven? In het Nederlands en het Engels recht bestaan de 

concrete regels nog wel, maar spelen ze hun rol onder de brede werking van de algemene 

interpretatieregel, zij het de interpretatie volgens de geobjectiveerde werkelijke partijbedoeling 

(Nederland), zij het de interpretatie volgens de objectieve partijbedoeling (Engeland). In de 

nieuwe Franse Code Civil zijn een aantal van de specifieke regels die erop gericht zijn de ideale 

partijwil bloot te leggen geschrapt. Deze evolutie verdient toejuiching. Het is immers helemaal 

niet nodig de algemene interpretatieregel te goeder trouw te concretiseren. Meer nog, het feit 

dat er specifieke regels bestaan die een toepassing zijn van de interpretatie volgens de 

geobjectiveerde werkelijke partijbedoeling, kan aanleiding geven tot de verkeerde indruk dat er 

een conceptueel onderscheid bestaat tussen de algemene en de specifieke regels. Dit is zeker 

niet het geval: ze zijn alle gericht op het achterhalen van de geobjectiveerde werkelijke 

partijbedoeling. Hetzelfde geldt in Engeland: de evolutie naar de opname van de specifieke 

canons of construction onder de algemene regel van de uitleg volgens de objectieve 

partijbedoeling, maakt duidelijk dat het hier in se om één en hetzelfde principe van uitlegging 

gaat.  

                                                 
957 Rb. Brussel 11 januari 1988, Res Jur.Imm. 1988, 187 en 253. 
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§3. Type 2B: Interpretatie volgens de objectieve partijbedoeling 

A. Concept interpretatie volgens de objectieve partijbedoeling 

 INTERPRETATIE VOLGENS HET CRITERIUM VAN DE ABSTRACTE REDELIJKE DERDE PERSOON 

– Interpretatie type 2, de redelijke interpretatie, kent verschillende verschijningsvormen. Een 

eerste soort (interpretatie type 2A) is de interpretatie volgens de geobjectiveerde werkelijke 

partijbedoeling (nrs. 165 en volgende). Het tweede model van de redelijke interpretatie 

(interpretatie type 2B) is erop gericht na te gaan wat de rechtshandeling zou betekenen voor een 

abstracte, redelijke, geïnformeerde, derde persoon.958 Interpretatie type 2B is net als 

interpretatie type 2A gebaseerd op de hypothese dat de partijen redelijke personen zijn. Het 

verschil tussen type 2A en type 2B is gradueel: in het eerste geval gebruikt men als 

referentiepersonen de concrete partijen, die redelijk zijn, terwijl de referentiepersonen in het 

tweede geval hypothetische, abstracte redelijke partijen zijn.959 Het achterhalen van de intentie 

van de partijen is in beide gevallen het doel van uitlegging. Door de verschillende invulling van 

de aangewende referentiepersonen, moet deze partijbedoeling echter op uiteenlopende 

manieren worden ingevuld. Bij interpretatie type 2A staat de werkelijke partijwil centraal. Bij 

interpretatie type 2B moet de rechter niet de werkelijke en subjectieve, maar wel de abstracte 

                                                 
958 Engeland: Reardon Smith Line Ltd v Yngvar Hansen-Tangen [1976] WLR 989 ("What must be ascertained is what is to 

be taken as the intention which reasonable people would have had if placed in the situation of the parties. Similarly when one 

is speaking of aim, or object, or commercial purpose, one is speaking objectively of what reasonable persons would have in 

mind in the situation of the parties."); M. ANDERSON en V. WARNER, Drafting and Negotiating Commercial Contracts, 

Haywards Heath, Tottel Publishing, 2007, 84; H. G. BEALE, Chitty on contracts, 1: General Principles, Londen, Sweet & 

Maxwell, 2008, 839; L. H. HOFFMANN, "The Intolerable Wrestle with Words and Meanings", South African LJ 1997, 662; A. 

HUDSON, Law of finance, Londen, Sweet and Maxwell, 2009, 484; C. JANSEN, "Contractsuitleg naar Nederlands en Engels 

recht" in Ius romanum - Ius commune - Ius hodiernum. Studies in honour of Eltjo J.H. Schrage on the occasion of his 65th 

birtday, Amsterdam, Scientia Verlag, 2010, 230; L. KOFFMAN en E. MACDONALD, The Law of Contract, Oxford, Oxford 

University Press, 2010, 181; K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 6; G. MCMEEL, 

"'The Principles and Policies of Contractual Construction" in A. BURROWS en E. PEEL (eds.), Contract Terms, Oxford, Oxford 

University Press, 2007, 43; R. REECE, "Interpretation Clauses in International Contracts" in Les grandes clauses des contrats 

internationaux, Brussel, Bruylant, 2005, 44; H. M. VEENSTRA, "Veranderingen in contractsuitleg in het Engelse recht", NTBR 

2009, (8) n° 5.2. DCFR: C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. HUET, M. STORME, S. SWANN, P. 

VARUL, A. VENEZIANO en F. ZOLL, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame 

of Reference (DCFR), http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, 582. CISG: P. KAHN, "Fasc. 

565-A-5: Vente Commerciale Internationale" in JurisClasseur Droit international, losbl., n° 48; S. KRÖLL, L. A. MISTELIS en 

P. P. VISCASILLAS, UN convention on contracts for the international sale of goods (CISG), München, Beck, 2011, 143; J. 

LOOKOFSKY, Understanding the CISG: a compact guide to the 1980 United Nations Convention on contracts for the 

international sale of goods, Alphen aan den Rijn, Kluwer law international, 2008, 43; J. MORRISSEY en J. M. GRAVES, 

International sales law and arbitration: problems, cases and materials, Alphen aan den Rijn, Kluwer law international, 2008, 

85; P. SCHLECHTRIEM en C. WITZ, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, Parijs, 

Dalloz, 2008, 70; P. SCHLECHTRIEM en I. SCHWENZER, Commentary on the UN Convention on the international sale of goods 

(CISG), Oxford, Oxford university press, 2010, 119; F. VIGLIONE,"'Good Faith and Reasonableness in Contract Interpretation: 

a Comparative Perspective", ERPL 2009, 841. PECL: M. H. WISSINK, "Interpretation" in D. BUSCH, E. H. HONDIUS, H. J. VAN 

KOOTEN, H. N. SCHELHAAS en W. M. SCHRAMA (eds.), The Principles of European Contract Law and Dutch Law – A 

Commentary, De Haag, Kluwer, 2002, 245. 
959 A. DE BOECK en M. VAN HOECKE, "The Interpretation of Standard Clauses in European Contract Law" in H. COLLINS (ed.), 

Standard contract terms in Europe: a basis for and a challenge to European contract law, Alphen aan den Rĳn, Kluwer Law 

International, 2008, 228. Rechtsvergelijkend: N. KORNET, "The Interpretation, Implication and Supplementation of Contracts 

in England and the Netherlands" in J. SMITS en S. STIJNS, Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands 

recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 55; N. KORNET, Contract Interpretation and Gap Filling, Antwerpen, Intersentia, 2006, 

34; J. M. SMITS, Contract law: a comparative introduction, Cheltenham, Edward Elgar, 2014, 125; H. M. VEENSTRA, 

"Veranderingen in contractsuitleg in het Engelse recht", NTBR 2009, (8) n° 5.2; W. J. ZWALVE, "De historische context van de 

overeenkomst. Over uitleg van overeenkomsten in het Anglo-Amerikaanse recht", RMT 2010, 70. 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
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en objectieve bedoeling van de partijen achterhalen.960 De interpretator bevindt zich op de grens 

van het zoeken naar de wil van de partijen en het geven van een redelijke oplossing aan het 

geschil, rekening houdend met wat de partijen in de rechtshandeling hebben neergeschreven.961 

Interpretatie type 2B is "interpretatie volgens de objectieve partijbedoeling", omdat men hierbij 

de (weliswaar geconcretiseerde) objectieve wil als interpretatietechniek aanwendt.962 Een 

uitlegging volgens de objectieve partijbedoeling, betekent dat een rechtshandeling moet worden 

geïnterpreteerd "overeenkomstig de betekenis die redelijke personen van dezelfde hoedanigheid 

                                                 
960 Engeland: Reardon Smith Line Ltd v Yngvar Hansen-Tangen [1976] WLR 989 ("When one speaks of the intention of the 

parties to the contract, one speaks objectively."); Summit Investment Inc. v British Steel Corporation [1987] 1 Lloyd's Rep. 

230; [1986] 2 Lloyd's Rep. 593 ("The parties actual intentions are irrelevant, since otherwise many, and perhaps most, disputes 

and question of interpretation of the parties' wishes would be resolved by holding that the parties were not ad idem."); Mannai 

Investment Co Ltd v Eagle Star Assurance Co Ltd [1997] 2 WLR 945, [1997] UKHL 19, [1997] AC 749, [1997] 3 All ER 352, 

[1997] 24 EG 122 ("Commercial contracts are to be construed in the light of all the background information which could 

reasonably have been expected to have been available to the parties in order to ascertain what would objectively have been 

understood to be their intention."); BCCI v Ali [2001] UKHL 8, [2001] 1 All ER 961, [2001] 2 WLR 735, [2002] 1 AC 251, 

[2001] ICR 337, [2001] IRLR 292, [2001] Emp LR 359 ("To ascertain the parties' intentions the court does not of course 

inquire into the parties' subjective states of mind but makes an objective judgment based on the materials already identified."); 

Sirius International Insurance Corp Ltd v FAI General Insurance Co Ltd [2004] UKHL 54; [2004] 1 W.L.R. 3251; [2005] 1 

All ER. 191 ("The aim of the inquiry is not to probe the real intention of the parties, but to ascertain the contextual meaning 

of the relevant contractual language. The inquiry is objective."); M. ANDERSON en V. WARNER, Drafting and Negotiating 

Commercial Contracts, Haywards Heath, Tottel Publishing, 2007, 83-84; H. G. BEALE, Chitty on contracts, 1: General 

Principles, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 838; L. H. HOFFMANN, "The Intolerable Wrestle with Words and Meanings", 

South African LJ 1997, 660; A. HUDSON, Law of finance, Londen, Sweet and Maxwell, 2009, 484; C. JANSEN, "Contractsuitleg 

naar Nederlands en Engels recht" in Ius romanum - Ius commune - Ius hodiernum. Studies in honour of Eltjo J.H. Schrage on 

the occasion of his 65th birtday, Amsterdam, Scientia Verlag, 2010, 230; L. KOFFMAN en E. MACDONALD, The Law of Contract, 

Oxford, Oxford University Press, 2010, 180; A. KRAMER, "Common Sense Principles of Contract Interpretation (and how 

we've been using them all along)", OJLS 2003, 177; K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 

2007, 6, 21-22; E. MCKENDRICK, Contract Law: Text, Cases, and Materials, Oxford, Oxford University Press, 2014, 385; D. 

W. MCLAUCHLAN, "A Contract Contradiction", VUWLR 1999, 181; G. MCMEEL, "'The Principles and Policies of Contractual 

Construction" in A. BURROWS en E. PEEL (eds.), Contract Terms, Oxford, Oxford University Press, 2007, 40; G. MCMEEL, The 

Construction of Contracts, Oxford, Oxford University Press, 2007, 25; C. MITCHELL, Interpretation of contracts, Londen, 

Routledge, 2007, 12; E. PEEL, The Law of Contract, Londen, Sweet and Maxwell, 2011, 181; R. REECE, "Interpretation Clauses 

in International Contracts" in Les grandes clauses des contrats internationaux, Brussel, Bruylant, 2005, 43-44; F. 

VIGLIONE,"'Good Faith and Reasonableness in Contract Interpretation: a Comparative Perspective", ERPL 2009, 839-840. 

DCFR: C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. HUET, M. STORME, S. SWANN, P. VARUL, A. 

VENEZIANO en F. ZOLL, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference 

(DCFR), http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, 582. CISG: P. KAHN, "Fasc. 565-A-5: Vente 

Commerciale Internationale" in JurisClasseur Droit international, losbl., n° 48; S. KRÖLL, L. A. MISTELIS en P. P. 

VISCASILLAS, UN convention on contracts for the international sale of goods (CISG), München, Beck, 2011, 143; J. 

LOOKOFSKY, Understanding the CISG: a compact guide to the 1980 United Nations Convention on contracts for the 

international sale of goods, Alphen aan den Rijn, Kluwer law international, 2008, 43; J. MORRISSEY en J. M. GRAVES, 

International sales law and arbitration: problems, cases and materials, Alphen aan den Rijn, Kluwer law international, 2008, 

85; P. SCHLECHTRIEM en C. WITZ, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, Parijs, 

Dalloz, 2008, 70; P. SCHLECHTRIEM en I. SCHWENZER, Commentary on the UN Convention on the international sale of goods 

(CISG), Oxford, Oxford university press, 2010, 120; F. VIGLIONE,"'Good Faith and Reasonableness in Contract Interpretation: 

a Comparative Perspective", ERPL 2009, 841. PECL: M. H. WISSINK, "Interpretation" in D. BUSCH, E. H. HONDIUS, H. J. VAN 

KOOTEN, H. N. SCHELHAAS en W. M. SCHRAMA (eds.), The Principles of European Contract Law and Dutch Law – A 

Commentary, De Haag, Kluwer, 2002, 245. Rechtsvergelijkend: W. J. ZWALVE, "De historische context van de overeenkomst. 

Over uitleg van overeenkomsten in het Anglo-Amerikaanse recht", RMT 2010, 70. 
961 Frankrijk: F. X. TESTU, Contrats d'affaires, Parijs, Dalloz, 2010, n° 37.30. 
962 Frankrijk: MALEVILLE duidt dit type aan als "redelijke interpretatie". Dit is niet foutief, omdat het type deel uitmaakt van 

de algemene categorie van de "redelijke interpretatie", maar een meer pertinente term is verkieslijker, aangezien zo het 

onderscheid tussen de overkoepelende redelijke interpretatie en het onderdeel redelijke interpretatie type B duidelijk wordt. M. 

H. MALEVILLE, Pratique De l'interprétation Des Contrats: Etude Jurisprudentielle, Rouen, Publications de l'Université de 

Rouen, 1991, 258. Engeland: C. MITCHELL, Interpretation of contracts, Londen, Routledge, 2007, 32. Engeland: Zwalve 

noemt het Engelse systeem een "geobjectiveerde Haviltex-formule", zie W. J. ZWALVE, "De historische context van de 

overeenkomst. Over uitleg van overeenkomsten in het Anglo-Amerikaanse recht", RMT 2010, 70. 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
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als partijen daaraan in dezelfde omstandigheden zouden geven."963 Een dergelijke manier van 

uitleg valt onder de redelijke interpretatie, omdat men gebruik maakt van de redelijke persoon 

als referentiecriterium.964 Men kan dit echter niet betitelen als "te goeder trouw" of "naar 

redelijkheid en billijkheid", omdat de interpretatie niet gebaseerd is op het principe van de 

goede trouw. Dit model van uitlegging vormt het basissysteem in Engeland. Ook komt het aan 

bod in de harmonisatie-instrumenten, zij het als subsidiaire fase, die slechts in werking treedt 

wanneer zowel de werkelijke subjectieve als de geobjectiveerde partijbedoeling duister blijft. 

De harmonisatie-instrumenten hebben zich voor het formuleren van deze regels, zo blijkt uit de 

commentaar erbij, gebaseerd op het Engelse recht.965 Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 

2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations 

voegt, naar het voorbeeld van de harmonisatie-instrumenten, interpretatie type 2B in in de 

nieuwe Franse basisinterpretatieregel van artikel 1188 CC: "Lorsque cette intention ne peut être 

décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée 

dans la même situation." (artikel 1188, 2e lid CC).  

Een huurovereenkomst, gedateerd 11 maart 1992, werd gesloten voor een termijn van tien jaar, 

ingaand vanaf 13 januari 1992. Artikel 7(13) van het huurcontract stelde: "The Tenant may by 

serving not less than six months notice in writing on the Landlord or its Solicitors such notice 

to expire on the third anniversary of the term commencement date determine this Lease and 

upon expiry of such notice this Lease shall cease and determine and have no further effect 

[…]". Na een aantal jaren werden de huurprijzen in de buurt een stuk goedkoper, zodat de 

huurder van de contractuele beëindigingsmogelijkheid gebruik wilde maken. Hij zegde de huur 

als volgt op: "Pursuant to Clause 7(13) of the Lease we as Tenant hereby give notice to you to 

determine the lease on 12 January 1995." De huurder had zich vergist. De derde verjaardag 

van de huur was 13 januari 1995 en niet 12 januari 1995. De verhuurder was daarom van 

oordeel dat de opzegging ongeldig was. De House of Lords ging hier niet mee akkoord. De 

regels voor de interpretatie van overeenkomsten moesten ook toegepast worden op een 

eenzijdige opzegging. Er moest aldus rekening gehouden worden met alle mogelijke 

omstandigheden die redelijkerwijs ter beschikking stonden aan de partijen, om zo de objectieve 

bedoeling van de huurder na te gaan. Het feit dat de woorden van de opzegging ook letterlijk 

                                                 
963 Artikel 5:101 (3) PECL. Zie ook Engeland: K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 

2007, 6. DCFR: C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. HUET, M. STORME, S. SWANN, P. VARUL, A. 

VENEZIANO en F. ZOLL, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference 

(DCFR), http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, 582. CISG: P. KAHN, "Fasc. 565-A-5: Vente 

Commerciale Internationale" in JurisClasseur Droit international, losbl., n° 48; S. KRÖLL, L. A. MISTELIS en P. P. 

VISCASILLAS, UN convention on contracts for the international sale of goods (CISG), München, Beck, 2011, 143; J. 

LOOKOFSKY, Understanding the CISG: a compact guide to the 1980 United Nations Convention on contracts for the 

international sale of goods, Alphen aan den Rijn, Kluwer law international, 2008, 43; J. MORRISSEY en J. M. GRAVES, 

International sales law and arbitration: problems, cases and materials, Alphen aan den Rijn, Kluwer law international, 2008, 

85; P. SCHLECHTRIEM en C. WITZ, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, Parijs, 

Dalloz, 2008, 70; P. SCHLECHTRIEM en I. SCHWENZER, Commentary on the UN Convention on the international sale of goods 

(CISG), Oxford, Oxford university press, 2010, 119; F. VIGLIONE,"'Good Faith and Reasonableness in Contract Interpretation: 

a Comparative Perspective", ERPL 2009, 841. PECL: M. H. WISSINK, "Interpretation" in D. BUSCH, E. H. HONDIUS, H. J. VAN 

KOOTEN, H. N. SCHELHAAS en W. M. SCHRAMA (eds.), The Principles of European Contract Law and Dutch Law – A 

Commentary, De Haag, Kluwer, 2002, 245. 
964 Engeland: J. M. VAN DUNNÉ, "Normatieve uitleg à l'anglaise. Investors Compensation Scheme (1998) als de Engelse 

Haviltex-zaak" in Contracteren internationaal, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2006, 103. 
965 DCFR: C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. HUET, M. STORME, S. SWANN, P. VARUL, A. 

VENEZIANO en F. ZOLL, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference 

(DCFR), http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, 585. 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
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aanwending konden vinden, belette niet dat een redelijke persoon deze zou opvatten in de zin 

alsof er 13 januari stond.966 

 DE ABSTRACTE REDELIJKE DERDE PERSOON HOUDT REKENING MET DE VERWACHTINGEN 

VAN DE PARTIJEN EN MET "BUSINESS COMMON SENSE" – De "redelijkheid" van de 

referentiepersoon verwijst naar een gedragspatroon dat zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid 

inhoudt.967 Een abstracte redelijke persoon houdt bij uitlegging rekening met de redelijke 

verwachtingen van de partijen,968 en met "business common sense".969 Omwille van het 

criterium van de redelijkheid, mag de rechter ervanuit gaan dat de partijbedoeling gematigd, 

coherent, realistisch en niet absurd is.970 Op die manier kan informatie waar de partijen in 

                                                 
966 Mannai Investment Co Ltd v Eagle Star Assurance Co Ltd [1997] 2 WLR 945, [1997] UKHL 19, [1997] AC 749, [1997] 3 

All ER 352, [1997] 24 EG 122. 
967 CISG: S. KRÖLL, L. A. MISTELIS en P. P. VISCASILLAS, UN convention on contracts for the international sale of goods 

(CISG), München, Beck, 2011, 149 
968 Engeland: The Nema [1982] AC 724 ("The object sougt to be achieved in construing any commercial contract is […] what 

each would have led the other reasonably to asssume were the acts that he was promising to do or to refrain from doing by the 

words in which the promises on his part were expressed."); The Starsin [2003] UKHL 12, [2003] 2 WLR 711, [2004] 1 AC 

715, [2003] 1 CLC 921, 2003 AMC 913, [2003] 1 Lloyd's Rep 571, [2003] 1 All ER (Comm) 625, [2003] 2 All ER 785, [2003] 

1 LLR 571 ("The court must of course construe the whole document before it in its factual context, and cannot ignore the terms 

of the contract. But it must seek te give effect to the contract as intended, so as not to frustrate the reasonable expecations of 

businessmen."); H. G. BEALE, Chitty on contracts, 1: General Principles, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 144; J. BEATSON, 

A. BURROWS en J. CARTWRIGHT, Anson's Law of Contract, Oxford, Oxford University Press, 2010, 32; R. BROWNSWORD, Smith 

and Thomas. A Casebook on Contract, Londen, Sweet and Maxwell, 2009, 443; C. MITCHELL, Interpretation of contracts, 

Londen, Routledge, 2007, 1. 
969 Engeland: The Antaios Compania Neviera SA v Salen Rederierna AB [1985] 1 AC 191 ("If detailed semantic and 

syntactical analysis of words in a commercial contract is going to lead to a conclusion that flouts business commonsense, it 

must be made to yield to business commonsense."); Lord Napier & Etterick v Hunter [1993] 2 WLR 42("Loyalty to the tekst of 

a commercial contract, instrument or document read in its contextual setting is the paramount principle of interpretation. But 

in the process of interpreting the meaning of the language of a commercial document the court ought generally to favour a 

commercially sensible construction."); Mannai Investment Co Ltd v Eagle Star Assurance Co Ltd [1997] 2 WLR 945, [1997] 

UKHL 19, [1997] AC 749, [1997] 3 All ER 352, [1997] 24 EG 122 ("The law […] generally favours a commercially sensible 

construction. The reason for this approach is that a commercial construction is more likely to give effect to the intention of the 

parties. Words are therefore interpreted in the way in which a reasonable commercial person would construe them.."); 

Investors Compensation Scheme Ltd v West Bromwich Building Society [1997] UKHL 28 ("Lord Diplock made this point 

more vigorously when he said in The Antaios Compania Neviera SA v Salen Rederierna AB [1985] 1 AC 191, 201: '... if detailed 

semantic and syntactical analysis of words in a commercial contract is going to lead to a conclusion that flouts business 

commonsense, it must be made to yield to business commonsense.'"); Total Gas Marketing Ltd v ARCO British Ltd [1998] 

APP.L.R. 05/20 ("This question must be considered in the light of the contractual language, the contractual scheme, the 

commercial context, and the reasonable expectations of the parties."); The Starsin [2003] UKHL 12, [2003] 2 WLR 711, [2004] 

1 AC 715, [2003] 1 CLC 921, 2003 AMC 913, [2003] 1 Lloyd's Rep 571, [2003] 1 All ER (Comm) 625, [2003] 2 All ER 785, 

[2003] 1 LLR 571 ("The court must of course construe the whole document before it in its factual context, and cannot ignore 

the terms of the contract. But it must seek te give effect to the contract as intended, so as not to frustrate the reasonable 

expecations of businessmen."); Sirius International Insurance Company v FAI General Insurance Limited and others [2004] 

UKHL 54 ("Meticulous verbal analysis of this paragraph is not appropriate, at any rate not to the exclusion of common sense, 

or its commercial context."); Re Sigma Finance Corporation (in administrative receivership) [2009] UKSC 2 ("Detailed 

semantic analysis must give way to business common sense."); Rainy Sky SA and others v Kookmin Bank [2011] UKSC 50, 

[2011] CILL 3105, [2011] 1 WLR 2900, 138 Con LR 1, [2012] 1 All ER (Comm) 1 ("If there are two possible constructions, 

the court is entitled to prefer the construction which is consistent with business common sense and the reject the other."); E. 

ADODO, "Is the Plain Meaning Approach to Construction of 'Unambiguous Words' in Contracts Still Alive in the English 

Courts?", EBLR 2013, 547; N. ANDREWS, Contract Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, 358, 363; A. HUDSON, 

Law of finance, Londen, Sweet and Maxwell, 2009, 488; L. KOFFMAN en E. MACDONALD, The Law of Contract, Oxford, Oxford 

University Press, 2010, 181; G. MCMEEL, "Prior negotiations and subsequent conduct - the next step forward for contractual 

interpretation?", LQR 2003, 294; G. MCMEEL, "'The Principles and Policies of Contractual Construction" in A. BURROWS en 

E. PEEL (eds.), Contract Terms, Oxford, Oxford University Press, 2007, 40, 51; C. MITCHELL, Interpretation of contracts, 

Londen, Routledge, 2007, 1; J. POOLE, Textbook on Contract Law, Oxford, Oxford University Press, 2012, 254. 
970 Engeland: Schuler v Wickman Tools [1974] AC 235 ("Businessmen are free to make what contracts they choose, but unless 

the terms of their agreement are clear, a court will not be disposed to accept that they have agreed something utterly 



 

 

263 

 

concreto zelf geen rekening mee hebben gehouden, maar waar hun redelijke tegenhangers 

normaal gezien wel van op de hoogte zouden zijn, gebruikt worden in het interpretatieproces 

of omgekeerd.971  

Rainy Sky bestelde schepen bij Jinse Shipbuilding Co, een Zuid-Koreaanse scheepsbouwer. 

De partijen kwamen betaling overeen in vijf gelijke delen. Het contract tussen de partijen liet 

aan Rainy Sky de mogelijkheid tot eenzijdige beëindiging bij bepaalde omstandigheden, zoals 

bijvoorbeeld een te late levering, een slechte kwaliteit van de schepen of het verlies van een 

schip voor de levering. Bij insolventie van Jinse moest het bedrijf de al betaalde schijven 

terugbetalen. Jinse moest voor de verkopers voorzien in een performance bond, om aldus de 

terugbetaling van de betaalde gelden te verzekeren. Jinse verkreeg zo'n bond bij Kookmin 

Bank. De bewoordingen van de bond kwamen niet exact overeen met de bewoordingen van 

het contract, zodat er een interpretatiekwestie rees. De bond stelde: "[2] Pursuant to the terms 

of the Contract, you [Rainy Sky] are entitled, upon your rejection of the Vessel in accordance 

with the terms of the Contract, your termination, cancellation or rescission of the Contract or 

upon a Total Loss of the Vessel, to repayment of the pre-delivery instalments..." "[3] ...we 

hereby ... undertake to pay to you ... all such sums due to you under the Contract..." Rainy Sky 

had al twee betalingen gedaan toen Jinse in financiële problemen kwam en uiteindelijk 

insolvent werd. Rainy Sky wendde zich tot Kookmin Bank voor de terugbetaling van de gelden. 

Kookmin vond dat de bank niet moest betalen, omdat de bond enkel dekking bood voor de 

"termination, cancellation or rescission of the contract" en niet voor insolventie van Jinse. De 

rechter oordeelde in het voordeel van Rainy Sky. In [3] verwezen de partijen immers naar "all 

such sums due to you under the Contract", wat ook de vergoeding bij insolventie omvatte. 

Bovendien zou een andere interpretatie het niet-commercieel gevolg met zich meebrengen dat 

de kopers zich niet op de bond konden beroepen wanneer net dat geval zich voordeed waarvoor 

ze in de eerste plaats een garantie hadden willen stellen. Waar partijen taal hebben gebruikt die 

slechts voor één interpretatie vatbaar is, moet de rechter die toepassen, hoe onredelijk het 

resultaat dan ook mag lijken. Wanneer er sprake is van dubbelzinnigheid, moet de rechter 

echter die interpretatie kiezen die "most consistent with business common sense" is.972 

 SUBJECTIEVE EN OBJECTIEVE COMPONENT – Interpretatie volgens de objectieve 

partijbedoeling heeft, net als uitlegging te goeder trouw en interpretatie volgens de ideale 

partijwil, een subjectieve en een objectieve component. Aan de ene kant is de interpretatie 

volgens de objectieve partijbedoeling objectief, omdat men als interpretatiecriterium de 

abstracte redelijke persoon gebruikt.973 De interpretator stelt zich de vraag: wat hebben de 

                                                 
fantastic."); Re Golden Key Ltd [2009] EWCA Civ 636 ("To that end, unless the contrary appears, the court must assume that 

the parties to a commercial document intended to produce a commercial result, and the court must thus take into account the 

commerciality of the rival constructions, if that commerciality can be identified."); R. BROWNSWORD, Smith and Thomas. A 

Casebook on Contract, Londen, Sweet and Maxwell, 2009, 443; C. JANSEN, "Contractsuitleg naar Nederlands en Engels recht" 

in Ius romanum - Ius commune - Ius hodiernum. Studies in honour of Eltjo J.H. Schrage on the occasion of his 65th birtday, 

Amsterdam, Scientia Verlag, 2010, 232; K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 292. 
971 Engeland: L. H. HOFFMANN, "The Intolerable Wrestle with Words and Meanings", South African LJ 1997, 662; C. 

MITCHELL, Interpretation of contracts, Londen, Routledge, 2007, 50. 
972 Rainy Sky SA and others v Kookmin Bank [2011] UKSC 50, [2011] CILL 3105, [2011] 1 WLR 2900, 138 Con LR 1, 

[2012] 1 All ER (Comm) 1. 
973 Engeland: Reardon Smith Line Ltd v Yngvar Hansen-Tangen [1976] WLR 989 ("When one speaks of the intention of the 

parties to the contract, one speaks objectively – the parties cannot themselves give direct evidence of what their intention was 

– and what must be ascertained is what is to be takes as the intention which reasonable people would have had if placed in the 

situation of the parties."); The Antaios Compania Neviera SA v Salen Rederierna AB [1985] 1 AC 191 ("If detailed semantic 

and syntactical analysis of words in a commercial contract is going to lead to a conclusion that flouts business commonsense, 
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partijen objectief gezien gewild?974 Men gaat niet na wat de concrete partijen hebben bedoeld 

met de rechtshandeling, maar wel hoe een redelijke persoon de rechtshandeling, zoals deze 

voorligt, zou begrijpen.975 Daarnaast valt er echter ook een subjectieve component aan te 

wijzen.976 Het doel van interpretatie is immers nog steeds het achterhalen van de intentie van 

de partijen, ook al is dit niet de werkelijke en subjectieve, maar wel de abstracte en objectieve 

bedoeling.977 Bovendien moet de redelijke referentiepersoon rekening houden met de 

                                                 
it must be made to yield to business commonsense."); Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel Ltd [2005] RPC 9 

("Construction is objective in the sense that it is concerned with what a reasonable person to whom the utterance was addressed 

would have understood the author to be using the words to mean."); Sirius International Insurance Corp Ltd v FAI General 

Insurance Co Ltd [2004] UKHL 54; [2004] 1 W.L.R. 3251; [2005] 1 All ER. 191 ("The aim of the inquiry is not top robe the 

real intention of the parties, but to ascertain the contextual meaning of the relevant contractual language. The inquiry is 

objective."); N. ANDREWS, Contract Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, 358; A. DE MOOR, "Intention in the 

law of contract: elusive or illusory?", LQR 1990, 638; K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and 

Maxwell, 2007, 22; C. MITCHELL, Interpretation of contracts, Londen, Routledge, 2007, 49. DCFR: C. VON BAR, E. CLIVE, H. 

SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. HUET, M. STORME, S. SWANN, P. VARUL, A. VENEZIANO en F. ZOLL, Principles, 

Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference (DCFR), 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, 582. 
974 Engeland: C. MITCHELL, Interpretation of contracts, Londen, Routledge, 2007, 49; P. MOSKWA, "Interpretation of 

Commercial Contracts in the Future European Civil Code - Objective or Subjective Method?", Elsa Spel 2004, 51. 
975 Engeland: Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel Ltd [2005] RPC 9 ("Notice, however, that it is not, as is sometimes 

said, 'the meaning of the words the author used', but rather what the notional adressee would have understoor the author to 

mean by using those words."); M. ANDERSON en V. WARNER, Drafting and Negotiating Commercial Contracts, Haywards 

Heath, Tottel Publishing, 2007, 84; C. JANSEN, "Contractsuitleg naar Nederlands en Engels recht" in Ius romanum - Ius 

commune - Ius hodiernum. Studies in honour of Eltjo J.H. Schrage on the occasion of his 65th birtday, Amsterdam, Scientia 

Verlag, 2010, 230; K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 6; R. REECE, 

"Interpretation Clauses in International Contracts" in Les grandes clauses des contrats internationaux, Brussel, Bruylant, 2005, 

44; H. M. VEENSTRA, "Veranderingen in contractsuitleg in het Engelse recht", NTBR 2009, (8) n° 5.2. CISG: F. 

VIGLIONE,"'Good Faith and Reasonableness in Contract Interpretation: a Comparative Perspective", ERPL 2009, 841. 
976 Engeland: C. MITCHELL, Interpretation of contracts, Londen, Routledge, 2007, 49; F. VIGLIONE,"'Good Faith and 

Reasonableness in Contract Interpretation: a Comparative Perspective", ERPL 2009, 841. DCFR: F. VIGLIONE,"'Good Faith 

and Reasonableness in Contract Interpretation: a Comparative Perspective", ERPL 2009, 841. Contra CISG: J. MORRISSEY en 

J. M. GRAVES, die de regel van artikel 8(2) CISG als "Completely objective" bestempelen. Zie J. MORRISSEY en J. M. GRAVES, 

International sales law and arbitration: problems, cases and materials, Alphen aan den Rijn, Kluwer law international, 2008, 

85. Nochtans beschrijven deze auteurs ook het feit dat met de werkelijk tussen partijen bestaande omstandigheden rekening 

moet worden gehouden. 
977 Engeland: Reardon Smith Line Ltd v Yngvar Hansen-Tangen [1976] WLR 989 ("When one speaks of the intention of the 

parties to the contract, one speaks objectively."); Summit Investment Inc. v British Steel Corporation [1987] 1 Lloyd's Rep. 

230; [1986] 2 Lloyd's Rep. 593 ("The parties actual intentions are irrelevant, since otherwise many, and perhaps most, disputes 

and question of interpretation of the parties' wishes would be resolved by holding that the parties were not ad idem."); Mannai 

Investment Co Ltd v Eagle Star Assurance Co Ltd [1997] 2 WLR 945, [1997] UKHL 19, [1997] AC 749, [1997] 3 All ER 352, 

[1997] 24 EG 122 ("Commercial contracts are to be construed in the light of all the background information which could 

reasonably have been expected to have been available to the parties in order to ascertain what would objectively have been 

understood to be their intention."); BCCI v Ali [2001] UKHL 8, [2001] 1 All ER 961, [2001] 2 WLR 735, [2002] 1 AC 251, 

[2001] ICR 337, [2001] IRLR 292, [2001] Emp LR 359 ("To ascertain the parties' intentions the court does not of course 

inquire into the parties' subjective states of mind but makes an objective judgment based on the materials already identified."); 

Sirius International Insurance Corp Ltd v FAI General Insurance Co Ltd [2004] UKHL 54; [2004] 1 W.L.R. 3251; [2005] 1 

All ER. 191 ("The aim of the inquiry is not to probe the real intention of the parties, but to ascertain the contextual meaning 

of the relevant contractual language. The inquiry is objective."); M. ANDERSON en V. WARNER, Drafting and Negotiating 

Commercial Contracts, Haywards Heath, Tottel Publishing, 2007, 83-84; H. G. BEALE, Chitty on contracts, 1: General 

Principles, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 838; L. H. HOFFMANN, "The Intolerable Wrestle with Words and Meanings", 

South African LJ 1997, 660; A. HUDSON, Law of finance, Londen, Sweet and Maxwell, 2009, 484; C. JANSEN, "Contractsuitleg 

naar Nederlands en Engels recht" in Ius romanum - Ius commune - Ius hodiernum. Studies in honour of Eltjo J.H. Schrage on 

the occasion of his 65th birtday, Amsterdam, Scientia Verlag, 2010, 230; L. KOFFMAN en E. MACDONALD, The Law of Contract, 

Oxford, Oxford University Press, 2010, 180; A. KRAMER, "Common Sense Principles of Contract Interpretation (and how 

we've been using them all along)", OJLS 2003, 177; K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 

2007, 6, 21-22; E. MCKENDRICK, Contract Law: Text, Cases, and Materials, Oxford, Oxford University Press, 2014, 385; D. 

W. MCLAUCHLAN, "A Contract Contradiction", VUWLR 1999, 181; G. MCMEEL, "'The Principles and Policies of Contractual 

Construction" in A. BURROWS en E. PEEL (eds.), Contract Terms, Oxford, Oxford University Press, 2007, 40; G. MCMEEL, The 

Construction of Contracts, Oxford, Oxford University Press, 2007, 25; C. MITCHELL, Interpretation of contracts, Londen, 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
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hoedanigheid van de partijen en met de concrete omstandigheden.978 De redelijkheid moet hier 

aldus niet als een abstract principe worden toegepast: de objectieve partijwil, die in het 

interpretatieproces achterhaald moet worden, is door het voorschrift rekening te houden met de 

eigenheid van de zaak, op maat gebracht van de contractpartijen zelf en dus geconcretiseerd.979  

B. Ratio achter interpretatie volgens de objectieve partijbedoeling 

 OORSPRONG IN DE TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN OP BASIS VAN EEN 

OBJECTIEVE WIL – Ook de interpretatie volgens de objectieve partijwil vloeit voort uit de 

manier waarop rechtshandelingen tot stand komen.980 In Engeland is het contractenrecht 

gebaseerd op het concept van de belofte.981 Deze visie gaat terug op het Romeinse recht, waar 

een overeenkomst werd gesloten door de uitwisseling van beloften ("Spondesne?" – 

Spondeo!")982.983 Een contract is een belofte of een verzameling van beloften die afdwingbaar 

                                                 
Routledge, 2007, 12; E. PEEL, The Law of Contract, Londen, Sweet and Maxwell, 2011, 181; R. REECE, "Interpretation Clauses 

in International Contracts" in Les grandes clauses des contrats internationaux, Brussel, Bruylant, 2005, 43-44; F. 

VIGLIONE,"'Good Faith and Reasonableness in Contract Interpretation: a Comparative Perspective", ERPL 2009, 839-840. 

DCFR: C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. HUET, M. STORME, S. SWANN, P. VARUL, A. 

VENEZIANO en F. ZOLL, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference 

(DCFR), http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, 582. CISG: P. KAHN, "Fasc. 565-A-5: Vente 

Commerciale Internationale" in JurisClasseur Droit international, losbl., n° 48; S. KRÖLL, L. A. MISTELIS en P. P. 

VISCASILLAS, UN convention on contracts for the international sale of goods (CISG), München, Beck, 2011, 143; J. 

LOOKOFSKY, Understanding the CISG: a compact guide to the 1980 United Nations Convention on contracts for the 

international sale of goods, Alphen aan den Rijn, Kluwer law international, 2008, 43; J. MORRISSEY en J. M. GRAVES, 

International sales law and arbitration: problems, cases and materials, Alphen aan den Rijn, Kluwer law international, 2008, 

85; P. SCHLECHTRIEM en C. WITZ, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, Parijs, 

Dalloz, 2008, 70; P. SCHLECHTRIEM en I. SCHWENZER, Commentary on the UN Convention on the international sale of goods 

(CISG), Oxford, Oxford university press, 2010, 120; F. VIGLIONE,"'Good Faith and Reasonableness in Contract Interpretation: 

a Comparative Perspective", ERPL 2009, 841. PECL: M. H. WISSINK, "Interpretation" in D. BUSCH, E. H. HONDIUS, H. J. VAN 

KOOTEN, H. N. SCHELHAAS en W. M. SCHRAMA (eds.), The Principles of European Contract Law and Dutch Law – A 

Commentary, De Haag, Kluwer, 2002, 245. Rechtsvergelijkend: W. J. ZWALVE, "De historische context van de overeenkomst. 

Over uitleg van overeenkomsten in het Anglo-Amerikaanse recht", RMT 2010, 70 
978 Engeland: A. HUDSON, Law of finance, Londen, Sweet and Maxwell, 2009, 489; L. H. HOFFMANN, "The Intolerable Wrestle 

with Words and Meanings", South African LJ 1997, 665; C. JANSEN, "Contractsuitleg naar Nederlands en Engels recht" in Ius 

romanum - Ius commune - Ius hodiernum. Studies in honour of Eltjo J.H. Schrage on the occasion of his 65th birtday, 

Amsterdam, Scientia Verlag, 2010, 230; H. M. VEENSTRA, "Veranderingen in contractsuitleg in het Engelse recht", NTBR 2009, 

(8) n° 5.2; C. MITCHELL, Interpretation of contracts, Londen, Routledge, 2007, 49; F. VIGLIONE,"'Good Faith and 

Reasonableness in Contract Interpretation: a Comparative Perspective", ERPL 2009, 841. DCFR: F. VIGLIONE,"'Good Faith 

and Reasonableness in Contract Interpretation: a Comparative Perspective", ERPL 2009, 841. 
979 Engeland: C. MITCHELL, Interpretation of contracts, Londen, Routledge, 2007, 49; F. VIGLIONE,"'Good Faith and 

Reasonableness in Contract Interpretation: a Comparative Perspective", ERPL 2009, 841. DCFR: F. VIGLIONE,"'Good Faith 

and Reasonableness in Contract Interpretation: a Comparative Perspective", ERPL 2009, 841. 
980 Engeland: N. ANDREWS, Contract Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, 362; A. DE MOOR, "Intention in 

the law of contract: elusive or illusory?", LQR 1990, 634, 640; G. MCMEEL, The Construction of Contracts, Oxford, Oxford 

University Press, 2007, 77; L. H. HOFFMANN, "The Intolerable Wrestle with Words and Meanings", South African LJ 1997, 

664. 
981 Engeland: H. G. BEALE, Chitty on contracts, 1: General Principles, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 4; J. BEATSON, A. 

BURROWS en J. CARTWRIGHT, Anson's Law of Contract, Oxford, Oxford University Press, 2010, 2, 29; M. CHEN-WISHART, 

Contract Law, Oxford, Oxford University Press, 2015, 4; G. MCMEEL, The Construction of Contracts, Oxford, Oxford 

University Press, 2007, 79. 
982 "Beloof je het?" – "Ik beloof het!" 
983 Romeins recht: J. M. VAN DUNNÉ, "Aanpassing van de overeenkomst bij onvoorziene omstandigheden: een kwestie van 

uitleg?", Contracteren 2011, 114. 
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zijn.984 Elke belofte veronderstelt twee partijen, een belover en de partij aan wie iets beloofd 

wordt.985 Daarnaast bevat een belofte een veruitwendigde uiting van een wil en een verwachting 

over de betekenis van deze wilsuiting.986 Voor de totstandkoming van een contract is zowel in 

de civil law als in Engeland een wilsovereenstemming, een consensus, vereist. In de civil law 

jurisdicties gaat het dan om de subjectieve, werkelijke wil (nrs. 128 en volgende). In Engeland 

is de wil een objectieve wil en de wilsovereenstemming een objectieve consensus.987 Dit 

betekent dat men de partijwil op een objectieve manier moet waarderen, namelijk door het 

gerechtvaardigd vertrouwen van de partij aan wie iets beloofd wordt als doorslaggevend voor 

de totstandkoming van een rechtshandeling te beschouwen.988 De woorden en gedragingen van 

een partij moeten opgevat worden op de manier waarop de tegenpartij deze objectief en 

redelijkerwijs kan begrijpen.989 De ratio voor de handhaving van rechtshandelingen is de 

redelijke verwachting van de maatschappij in het algemeen dat mensen die iets beloven, dit ook 

nakomen, zodat de begunstigden van de beloften hierop kunnen vertrouwen.990 Belangrijk 

hierbij is de manier waarop de belover zijn intentie gemanifesteerd heeft.991 Het maakt niet uit 

                                                 
984 Engeland: H. G. BEALE, Chitty on contracts, 1: General Principles, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 4; J. BEATSON, A. 

BURROWS en J. CARTWRIGHT, Anson's Law of Contract, Oxford, Oxford University Press, 2010, 2, 29; M. CHEN-WISHART, 

Contract Law, Oxford, Oxford University Press, 2015, 4. 
985 Engeland: J. BEATSON, A. BURROWS en J. CARTWRIGHT, Anson's Law of Contract, Oxford, Oxford University Press, 2010, 

29. 
986 Engeland: J. BEATSON, A. BURROWS en J. CARTWRIGHT, Anson's Law of Contract, Oxford, Oxford University Press, 2010, 

29. 
987 Engeland: N. ANDREWS, Contract Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, 75, 362; H. G. BEALE, Chitty on 

contracts, 1: General Principles, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 144; J. BEATSON, A. BURROWS en J. CARTWRIGHT, Anson's 

Law of Contract, Oxford, Oxford University Press, 2010, 32; M. CHEN-WISHART, Contract Law, Oxford, Oxford University 

Press, 2015, 45; A. DE MOOR, "Intention in the law of contract: elusive or illusory?", LQR 1990, 632; E. MCKENDRICK, Contract 

Law: Text, Cases, and Materials, Oxford, Oxford University Press, 2014, 385; D. W. MCLAUCHLAN, "A Contract 

Contradiction", VUWLR 1999, 176; G. MCMEEL, "'The Principles and Policies of Contractual Construction" in A. BURROWS 

en E. PEEL (eds.), Contract Terms, Oxford, Oxford University Press, 2007, 39; E. PEEL, The Law of Contract, Londen, Sweet 

and Maxwell, 2011, 1; J. M. VAN DUNNÉ, "Normatieve uitleg à l'anglaise. Investors Compensation Scheme (1998) als de 

Engelse Haviltex-zaak" in Contracteren internationaal, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2006, 115. 
988 Engeland: Smith v Hughes [1871] LR 6 QB 597 ("If, whatever a man's real intention may be, he so conducts himself that 

a reasonable man would believe that he was assenting to the terms proposed by the other party, and that other party upon that 

belief enters into the contract with him, the man thus conducting himself would be equally bound as if he had intended to agree 

to the other party's terms."); The Nema [1982] AC 724 ("The object sougt to be achieved in construing any commercial contract 

is […] what each would have led the other reasonably to asssume were the acts that he was promising to do or to refrain from 

doing by the words in which the promises on his part were expressed."); The Starsin [2003] UKHL 12, [2003] 2 WLR 711, 

[2004] 1 AC 715, [2003] 1 CLC 921, 2003 AMC 913, [2003] 1 Lloyd's Rep 571, [2003] 1 All ER (Comm) 625, [2003] 2 All 

ER 785, [2003] 1 LLR 571 ("The court must of course construe the whole document before it in its factual context, and cannot 

ignore the terms of the contract. But it must seek te give effect to the contract as intended, so as not to frustrate the reasonable 

expecations of businessmen."); H. G. BEALE, Chitty on contracts, 1: General Principles, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 

144; J. BEATSON, A. BURROWS en J. CARTWRIGHT, Anson's Law of Contract, Oxford, Oxford University Press, 2010, 32; R. 

BROWNSWORD, Smith and Thomas. A Casebook on Contract, Londen, Sweet and Maxwell, 2009, 443; M. CHEN-WISHART, 

Contract Law, Oxford, Oxford University Press, 2015, 45; D. W. MCLAUCHLAN, "A Contract Contradiction", VUWLR 1999, 

176; G. MCMEEL, The Construction of Contracts, Oxford, Oxford University Press, 2007, 78; E. PEEL, The Law of Contract, 

Londen, Sweet and Maxwell, 2011, 1.  
989 Engeland: Smith v Hughes [1871] LR 6 QB 597 ("If, whatever a man's real intention may be, he so conducts himself that 

a reasonable man would believe that he was assenting to the terms proposed by the other party, and that other party upon that 

belief enters into the contract with him, the man thus conducting himself would be equally bound as if he had intended to agree 

to the other party's terms."); McCutcheon v David MacBrayne Ltd [1964] UKHL 4 ("The judicial task is not to discover the 

actual intentions of each party: it is to decide what each was reasonably entitled to conclude from the attitude of the other."); 

N. ANDREWS, Contract Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, 8; E. PEEL, The Law of Contract, Londen, Sweet 

and Maxwell, 2011, 1. 
990 Engeland: G. MCMEEL, The Construction of Contracts, Oxford, Oxford University Press, 2007, 77. 
991 Engeland: G. MCMEEL, The Construction of Contracts, Oxford, Oxford University Press, 2007, 77 
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wat hij wilde zeggen, doorslaggevend is wat hij effectief, veruitwendigd, beloofd heeft.992 Het 

objectieve principe beschermt de tegenpartij tegen de onrechtvaardige gevolgen die zouden 

ontstaan wanneer de werkelijke, maar verborgen, wil van een partij relevant zouden zijn bij de 

totstandkoming van een rechtshandeling.993 De objectiviteit zorgt voor voorspelbaarheid en 

rechtszekerheid.994  

 IN HARMONISATIE-INSTRUMENTEN EN FRANSE CODE CIVIL IS PRINCIPE VAN INTERPRETATIE 

VOLGENS DE OBJECTIEVE PARTIJBEDOELING SLECHTS SUBSIDIAIR WEGENS 

TOTSTANDKOMING RECHTSHANDELING OP BASIS VAN SUBJECTIEVE WIL – De harmonisatie-

instrumenten en de nieuwe Franse Code Civil gaan echter niet uit van een objectieve visie op 

de wil van de partijen. Dit blijkt ook duidelijk uit de interpretatieregels zelf: die stellen als basis 

de zoektocht naar de werkelijke subjectieve gemeenschappelijke partijwil voorop. Het lijkt op 

het eerste zicht dan ook vreemd dat deze instrumenten ook de interpretatie volgens de objectieve 

partijwil beschrijven. In een dergelijk systeem gaat men immers voorbij aan de echte bedoeling 

van de partijen. Toch kan de keuze dit type interpretatie op te nemen binnen het 

uitleggingssysteem, gevolgd worden. De regel is immers subsidiair (nr. 275). In eerste instantie 

moet de interpretator volgens deze systemen de basisregel die erop gericht is de werkelijke 

subjectieve gemeenschappelijke partijwil te achterhalen, toepassen. In een tweede fase speelt 

de interpretatie volgens de geobjectiveerde werkelijke partijbedoeling een rol, zij het onder de 

vorm van een algemene, dan wel onder de vorm van een specifieke regel. In een systeem waar 

de werkelijke subjectieve partijwil moet prevaleren, past het, wanneer deze niet te vinden blijkt, 

zo dicht mogelijk bij deze werkelijke wil te blijven, en daarom eerst het criterium van de 

geobjectiveerde werkelijke partijwil aan te wenden. Pas wanneer beide uitleggingsmethoden 

niet tot een uitkomst leiden, komt de interpretatie volgens de objectieve partijbedoeling in het 

vizier. In de praktijk leiden beide invullingen van de redelijke interpretatie vaak tot dezelfde 

uitkomst.995 Men gaat dan ook wel eens voorbij aan het onderscheid tussen de interpretatie 

volgens de objectieve partijwil en de interpretatie te goeder trouw en stelt dat de subsidiaire 

interpretatieregel in de harmonisatie-instrumenten overeenkomt met de uitleg te goeder 

trouw.996 

In het voorjaar van 2003 benaderde A, directeur van B.V. 1, BVBA Hoogenboom, met de 

vraag of zij bereid zou zijn aardappelzetmeel af te nemen van een nieuw te bouwen 

aardappelzetmeelfabriek, onder te brengen in een nieuw op te richten onderneming. Op 28 april 

2003 vond hierover overleg plaats tussen Hoogenboom, persoon A en een werknemer van B.V. 

                                                 
992 Engeland: Smith v Hughes [1871] LR 6 QB 597 ("If, whatever a man's real intention may be, he so conducts himself that 

a reasonable man would believe that he was assenting to the terms proposed by the other party, and that other party upon that 

belief enters into the contract with him, the man thus conducting himself would be equally bound as if he had intended to agree 

to the other party's terms."); J. BEATSON, A. BURROWS en J. CARTWRIGHT, Anson's Law of Contract, Oxford, Oxford University 

Press, 2010, 32; G. MCMEEL, The Construction of Contracts, Oxford, Oxford University Press, 2007, 77 
993 Engeland: N. ANDREWS, Contract Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, 74 
994 Engeland: N. ANDREWS, Contract Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, 74; M. CHEN-WISHART, Contract 

Law, Oxford, Oxford University Press, 2015, 46; A. DE MOOR, "Intention in the law of contract: elusive or illusory?", LQR 

1990, 633; E. PEEL, The Law of Contract, Londen, Sweet and Maxwell, 2011, 1. 
995 Rechtsvergelijkend: J. M. SMITS, Contract law: a comparative introduction, Cheltenham, Edward Elgar, 2014, 125. 
996 CISG: Hof Arnhem 14 oktober 2008, 104.004.017, www.rechtspraak.nl. 
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1. Het overleg draaide in het bijzonder om verkoopprijzen voor de levering van 

aardappelzetmeel volgens (bijgevoegde) specificaties, die Hoogenboom bereid zou zijn te 

betalen, op basis van een jaarlijkse afname tussen 5 000 en 15 000 ton. Op 27 mei 2003 liet 

Hoogenboom aan B.V. 1 per fax weten op jaarbasis een hoeveelheid aardappelzetmeel te 

kunnen afnemen tussen 5 000 en 15 000 ton, ervanuitgaande dat de productie ervan aanving 

medio september 2003. Hoogenboom vermeldde ten aanzien van de kwaliteit: "geschikt voor 

menselijke consumptie en volgens u[w] bijgevoegde analyse". Nijmidon werd opgericht op 3 

februari 2004. In 2004 liet Nijmidon een fabriek bouwen die in september 2004 gereed was en 

vanaf dat moment aardappelzetmeel produceerde. Vanaf 1 september 2004 tot en met circa 

medio mei 2005 leverde Nijmidon (nagenoeg) iedere maand partijen aardappelzetmeel aan 

Hoogenboom. Op 6 december 2004 berichtte Hoogenboom aan Nijmidon dat zij klachten had 

ontvangen van derden aan wie zij aardappelzetmeel had doorgeleverd. De partijen troffen 

terzake een regeling als geformuleerd in de brief van Nijmidon aan Hoogenboom d.d. 11 

januari 2005. Op 14 juni 2005 bevestigde Hoogenboom aan Nijmidon in een telefoongesprek 

van diezelfde dag de prijsafspraken voor de periode van 14 juni 2005 tot 15 december 2005; 

als kwaliteit werd vermeld: "geschikt voor consumptie zonder enige vervuiling en/of geur". 

Hoogenboom verzocht een getekende retournering. Nijmidon droeg daarvoor zorg, onder 

vermelding dat er enkel een akkoord was over de prijzen en er bovendien alleen geleverd zou 

worden na het voldoen van alle openstaande betalingen. Hoogenboom voldeed aan deze 

voorwaarde. Bij fax van 22 juni 2005 deelde Nijmidon Hoogenboom echter mee dat zij door 

een onvoorziene wijziging in haar productieproces niet meer in staat zou zijn aan de 

kwaliteitseisen van Hoogenboom te voldoen; om problemen te voorkomen zou zij dan ook niet 

meer aan Hoogenboom leveren. Bij brief van 27 juni 2005 stelde Hoogenboom Nijmidon 

aansprakelijk voor de schade uit de niet-nakoming van de (volgens haar op 14 juni 2005 

gesloten) overeenkomst. Nijmidon wees deze aansprakelijkheid bij brief van 5 juli 2005 van 

de hand. Hoogenboom trok naar de rechtbank. Het geschil draaide rond de vraag of op basis 

van wat tussen Hoogenboom en B.V. 1 was besproken op 28 april 2003, bevestigd in 

wederzijdse brieven van 6 en 27 mei 2003, een (duur)overeenkomst tot stand was gekomen 

met Nijmidon, die Nijmidon aansprakelijk maakte voor de gevolgen van de beëindiging ervan. 

Het Gerechtshof achtte het Weens Koopverdrag van toepassing, omdat de partijen in 

verschillende verdragsstaten gevestigd waren. Het oordeelde: "Ook voor de uitleg van de 

contractuele verhouding tussen partijen komt het aan op de zin die partijen in de gegeven 

omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan elkaars verklaringen en gedragingen mochten 

toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs mochten verwachten. Indien uit de 

verklaringen en/of gedragingen van partijen in de gegeven omstandigheden over en weer 

redelijkerwijs viel af te leiden, dat de afspraken van 28 april 2003, op schrift gesteld op 6 mei 

2003, de basis vormden voor de zaken die zij na het gereedkomen van de 

aardappelzetmeelfabriek met elkaar hebben gedaan, dan is daarmee de (stilzwijgende) 

bekrachtiging door Nijmidon van de betreffende rechtshandeling gegeven". Deze formulering, 

die de typische Nederlandse interpretatiestandaard weergeeft, kwam volgens het Hof overeen 

met artikel 8(2) CISG: "Het hof merkt op dat het voor zijn oordeel met betrekking tot grief 1 

tot zover geen verschil maakt of uiteindelijk Nederlands intern recht of het Weens Koopverdag 

van toepassing is, nu artikel 8 van het Weens Koopverdrag een regeling geeft voor de 

interpretatie van verklaringen en gedragingen van ieder der partijen onderscheidenlijk voor 

de uitleg van de contractuele bepalingen zelf die overeenstemt met het bepaalde in artikel 3:35 

BW en de zogenoemde Haviltex formule".997 

                                                 
997 CISG: Hof Arnhem 14 oktober 2008, ECLI:NL:GHARN:2008:BG2098, www.rechtspraak.nl. 
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C. Grondslag interpretatie volgens de objectieve partijbedoeling 

1. Grondslag in harmonisatie-instrumenten 

 DCFR, UNIDROIT PRINCIPES, CISG EN NIEUWE FRANSE CODE CIVIL BESCHRIJVEN 

INTERPRETATIE VOLGENS DE OBJECTIEVE PARTIJBEDOELING – De DCFR, de Unidroit 

Principes, het CISG en het nieuwe Franse Burgerlijk Wetboek beschrijven alle dezelfde 

basisinterpretatieregel in drie fasen, waarbij de eerste fase een interpretatie inhoudt die de 

subjectieve werkelijke partijwil voorrang geeft (nrs. 125 en volgende). Als deze subjectieve 

werkelijke partijwil duister blijft, speelt de interpretatie volgens de geobjectiveerde werkelijke 

partijbedoeling een rol, zij het onder de vorm van een algemene, dan wel onder de vorm van 

een specifieke regel. Ook de derde fase komt in deze regelgevingen overeen, ook al verschilt 

de formulering van de regels. De DCFR spreekt louter van een uitlegging volgens de betekenis 

die een redelijk persoon aan het contract zou geven.998 De Unidroit Principes999 en het Weens 

Koopverdrag1000 voegen hier specificaties aan toe en schrijven een subsidiaire interpretatie voor 

volgens de zin die een redelijke persoon van gelijke hoedanigheid als de contractpartijen, 

geplaatst in dezelfde omstandigheden, eraan zouden hebben toegekend. De Franse regel vormt 

een middenweg en beschrijft een uitlegging in de zin die een redelijk persoon, geplaatst in 

dezelfde omstandigheden als de partijen, aan het contract zou geven.1001 De PECL,1002 de 

voorloper van de DCFR, bevatte een regel gelijkaardig geformuleerd aan die van de Unidroit 

Principes en het CISG. Toch blijkt uit de commentaar bij de DCFR dat ook binnen dit systeem 

de omstandigheden en de hoedanigheid van de partijen van belang zijn.1003 Wanneer een 

redelijk persoon een betekenis moet geven aan een rechtshandeling, gaat hij immers a fortiori 

gebruik maken van deze elementen, net omdat hij op een redelijke manier nadenkt.1004 De 

interpretatieregels uit de DCFR zijn inhoudelijk een herhaling van de regels in de PECL.1005 De 

                                                 
998 DCFR: Artikel II – 8:101 (3) DCFR: "The contract is, however, to be interpreted according to the meaning which a 

reasonable person would give to it: (a) if an intention cannot be established under the preceding paragraphs; or (b) if the 

question arises with a person, not being a party to the contract or a person who by law has no better rights than such a party, 

who has reasonably and in good faith relied on the contract's apparent meaning." 
999 Unidroit Principes: Artikel 4.1 (2) Unidroit Principes: "If such an intention cannot be established, the contract shall be 

interpreted according to the meaning that reasonable persons of the same kind as the parties would give to it in the same 

circumstances."; Artikel 4.2 (2) Unidroit Principes: "If the preceding paragraph is not applicable, such statements and other 

conduct shall be interpreted according to the meaning that a reasonable person of the same kind as the other party would give 

to it in the same circumstances." 
1000 CISG: Artikel 8(2) CISG: "Indien het voorgaande lid niet van toepassing is, dienen verklaringen afgelegd door, dan wel 

andere gedragingen van een partij te worden uitgelegd overeenkomstig de zin die een redelijk persoon van gelijke hoedanigheid 

als de andere partij in dezelfde omstandigheden hieraan zou hebben toegekend." 
1001 Frankrijk: Nieuw Artikel 1188, 2e lid: "Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens 

que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation." 
1002 PECL: Artikel 5:101 (3) PECL: "Kan geen wil worden aangetoond overeenkomstig lid (1) en (2), dan dient de 

overeenkomst te worden uitgelegd overeenkomstig de betekenis die redelijke personen van dezelfde hoedanigheid als partijen 

daaraan in dezelfde omstandigheden zouden geven." 
1003 DCFR: C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. HUET, M. STORME, S. SWANN, P. VARUL, A. 

VENEZIANO en F. ZOLL, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference 

(DCFR), http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, 582. 
1004 DCFR: C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. HUET, M. STORME, S. SWANN, P. VARUL, A. 

VENEZIANO en F. ZOLL, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference 

(DCFR), http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, 582. 
1005 DCFR: G. DANNEMANN, "Contracts and other juridical acts in the DCFR" in V. SAGAERT, M. E. STORME en E. TERRYN, 

The draft common frame of reference: national and comparative perspectives, Antwerpen, Intersentia, 2012, 19. 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
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verschillende harmonisatie-instrumenten beschrijven dus, net als het nieuwe Franse artikel 

1188, 2e lid CC, allemaal een zelfde manier van uitlegging, namelijk de redelijke interpretatie 

type 2.1006  

2. Grondslag in de rechtspraak 

 INVESTORS-REGEL BESCHRIJFT INTERPRETATIE VOLGENS DE OBJECTIEVE 

PARTIJBEDOELING – In Engeland is, net als in Nederland, de regelgeving over de uitlegging 

van rechtshandelingen een zaak van de rechtsleer en de rechtspraak. Maatgevend is het arrest 

van de House of Lords uit 1998 in de zaak Investors Compensation Scheme Ltd v West 

Bromwich BS, waar het Hof de interpretatie volgens de objectieve partijbedoeling als volgt 

beschreef: "Interpretation is the ascertainment of the meaning which the document would 

convey to a reasonable person having all the background knowledge which would reasonably 

have been available to the parties in the situation in which they were at the time of the 

contract."1007 Lord HOFFMANN consolideerde in zijn uitspraak de op dat moment al bestaande 

interpretatieregels door ze op een begrijpelijke en coherente manier samen te vatten.1008 Sinds 

deze zaak vormt de formulering van de interpretatieprincipes door Lord HOFFMANN, 

aangevoerd door de regel die de objectieve partijbedoeling vooropstelt, het startpunt voor 

interpretatie van rechtshandelingen in Engeland. Centraal in deze manier van uitlegging staat 

de abstracte redelijke persoon, geplaatst in de omstandigheden eigen aan de concrete partijen.  

In de jaren tachtig overtuigden tussenpersonen een groot aantal huiseigenaars tot deelname aan 

zogenaamde "home income plans", waarbij ze hun onroerend goed als zekerheid moesten 

stellen voor leningen, aangegaan om te investeren in "equity-linked bonds". De bonds daalden 

echter sterk in prijs, zodat vele huiseigenaars financieel in de problemen kwamen. Zij wilden 

hiervoor vergoeding ontvangen vanwege de hypotheekhouder, West Bromwich Building 

Society. Claims tegen tussenpersonen konden worden afgewikkeld via een schadefonds, 

Investors Compensation Scheme, dat zich op zijn beurt kon verhalen op de aansprakelijken. 

De vraag rees welke claims de investeerders nu juist hadden overgedragen. Om voor 

vergoeding uit het fonds in aanmerking te komen, moesten de gedupeerden een Claim Form 

ondertekenen. Dit document stelde dat de volgende claims uitgesloten waren van de 

overdracht: "Any claim (whether sounding in rescission for undue influence or otherwise) that 

                                                 
1006 Rechtsvergelijkend: J. H. HERBOTS, "Interpretation of Contracts" in J. SMITS (ed.), Elgar encyclopedia of comparative 

law, Cheltenham, Elgar, 2006, 334; J. M. SMITS, Contract law: a comparative introduction, Cheltenham, Edward Elgar, 2014, 

125. 
1007 Engeland: Investors Compensation Scheme Ltd v West Bromwich BS [1998] 1 WLR 896. 
1008 Engeland: Bromarin v. IMD Investments Ltd. [1998] STC 244 ("I am not persuaded that Lord Hoffmann intended, in the 

passage in the Investors Compensation Scheme case which is so often relied upon, to propound any novel principle."); BOC 

Group plc v. Centeon LLC [1999] 1All ER (Comm.) 970 ("The old intellectual baggage has been discarded, but the courts are 

not travelling light. The cabin trunks have been replaced by airline suitcases; the contents are much the same, though they are 

expressed in more modern language."); M. ANDERSON en V. WARNER, Drafting and Negotiating Commercial Contracts, 

Haywards Heath, Tottel Publishing, 2007, 82; M. CHEN-WISHART, Contract Law, Oxford, Oxford University Press, 2015, 407; 

E. MCKENDRICK, Contract Law: Text, Cases, and Materials, Oxford, Oxford University Press, 2014, 382; E. PEEL, The Law 

of Contract, Londen, Sweet and Maxwell, 2011, 180; J. M. VAN DUNNÉ, "Normatieve uitleg à l'anglaise. Investors 

Compensation Scheme (1998) als de Engelse Haviltex-zaak" in Contracteren internationaal, Den Haag, Boom Juridische 

Uitgevers, 2006, 106. Zie bijvoorbeeld een gelijkaardige formulering in een oudere zaak: Reardon Smith Line Ltd v Yngvar 

Hansen-Tangen [1976] WLR 989 ("What must be ascertained is what is to be taken as the intention which reasonable people 

would have had if placed in the situation of the parties. Similarly when one is speaking of aim, or object, or commercial 

purpose, one is speaking objectively of what reasonable persons would have in mind in the situation of the parties."). 
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you [the investor] have or may have against the [building society] in which you claim an 

abatement of sums which you would otherwise have to pay in respect of sums borrowed by you 

from that Society in connection with the transaction and dealings giving rise to the claim." Er 

was onduidelijkheid over de vraag of ook claims voor schadevergoeding uitgesloten waren. 

Moest "Any claim (whether sounding in rescission for undue influence or otherwise)" letterlijk 

moest worden gelezen of kon het ook "Any claim sounding in rescission (whether for undue 

influence or otherwise)" betekenen? De House Of Lords besloot dat een redelijk persoon, 

geplaatst in dezelfde omstandigheden, de bepaling zo zou lezen dat schadeclaims niet 

uitgesloten waren.1009 

 INVESTORS NIET GEBASEERD OP GOEDE TROUW-PRINCIPE, WEL OP REDELIJKHEID – De 

Nederlanse Haviltex-norm vloeit voort uit het principe van de goede trouw (nr. 186). Dit is niet 

het geval voor de Engelse Investors-maatstaf. Het Engelse recht kent immers geen algemene 

plicht om te goeder trouw te handelen bij de opstelling of uitvoering van overeenkomsten.1010 

De reden hiervoor is dat het Engels recht meer gericht is op economische efficiëntie dan de civil 

law, die solidariteit hoger in het vaandel draagt.1011 Principes zoals voorspelbaarheid en 

rechtszekerheid krijgen de voorkeur boven eerder morele overwegingen.1012 Er is wel een 

beweging aan de gang in het Engelse recht, nu de Richtlijn 93/13/EEG van de Raad betreffende 

                                                 
1009 Engeland: Investors Compensation Scheme Ltd v West Bromwich BS [1998] 1 WLR 896. 
1010 Engeland: Interfoto Picture Library Ltd v Stiletto Visual Programs Ltd [1989] 2 QB 433 ("Most systems of law outside the 

common law world recognise the principle of good faith in making and carrying out contracts - playing fair, putting one's 

cards on the table. […] English law has no such overriding principle, but has piecemeal solutions."); Walford v Miles [1992] 

2 AC 128, [1992] 1 All ER 453, [1992] 2 WLR 174, [1992] ANZ Conv R 207 ("The concept of a duty to carry on negotiations 

in good faith is inherently repugnant to the adversarial position of the parties when involved in negotiations. Each party to the 

negotiations is entitled to pursue his (or her) own interest, so long as he avoids making misrepresentations. A duty to negotiate 

in good faith is as unworkable in practice as it is inherently inconsistent with the position of a negotiating parties."); N. 

ANDREWS, Contract Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, 15; F. BAERT, "De goede trouw bij de uitvoering van 

overeenkomsten", RW 1956-57, 495; H. G. BEALE, Chitty on contracts, 1: General Principles, Londen, Sweet & Maxwell, 

2008, 20; B. FAUVARQUE-COSSON, "L'interprétation du contrat: observations comparatives", RDCO 2007, (481) II; J. H. 

HERBOTS, "Interpretation of Contracts" in J. SMITS (ed.), Elgar encyclopedia of comparative law, Cheltenham, Elgar, 2006, 

344; C. JANSEN, "Contractsuitleg naar Nederlands en Engels recht" in Ius romanum - Ius commune - Ius hodiernum. Studies in 

honour of Eltjo J.H. Schrage on the occasion of his 65th birtday, Amsterdam, Scientia Verlag, 2010, 235; N. KORNET, Contract 

Interpretation and Gap Filling, Antwerpen, Intersentia, 2006, 6; H. L. MACQUEEN, "Good Faith in the Scots Law of Contract: 

An Undisclosed Principle?" in A. D. M. FORTE (ed.), Good faith in contract and property, Oxford Portland, Or. Hart Pub., 

1999, 7; E. MCKENDRICK, "Good Faith: A Matter of Principle?" in A. D. M. FORTE (ed.), Good faith in contract and property, 

Oxford Portland, Or. Hart Pub., 1999, 40; G. MCMEEL, The Construction of Contracts, Oxford, Oxford University Press, 2007, 

199; G. ROBIN, "The principle of good faith in international contracts", IBLJ 2005, 700; J. M. SMITS, The making of European 

private law: toward a ius commune Europaeum as a mixed legal system, Antwerpen, Intersentia, 2002, 193; J. M. SMITS, 

Contract law: a comparative introduction, Cheltenham, Edward Elgar, 2014, 137, 142; G. VETTORI, "The interpretation 

according to human rights, fundamental freedoms and constitutional laws (art. 1:102 DCFR)" in H. W. MICKLITZ en F. CAFAGGI 

(eds.), European private law after the common frame of reference, Cheltenham, Edward Elgar, 2010, 31; S. WHITTAKER en R. 

ZIMMERMANN, "Good Faith in European Contract Law: Surveying the Legal Landscape" in R. ZIMMERMANN en S. WHITTAKER 

(eds.), Good Faith in European Contract Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, 15 
1011 Engeland: J. M. SMITS, The making of European private law: toward a ius commune Europaeum as a mixed legal system, 

Antwerpen, Intersentia, 2002, 193; J. M. SMITS, Contract law: a comparative introduction, Cheltenham, Edward Elgar, 2014, 

137, 143; S. WHITTAKER en R. ZIMMERMANN, "Good Faith in European Contract Law: Surveying the Legal Landscape" in R. 

ZIMMERMANN en S. WHITTAKER (eds.), Good Faith in European Contract Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, 

15. 
1012 Engeland: J. M. SMITS, Contract law: a comparative introduction, Cheltenham, Edward Elgar, 2014, 137, 143; G. 

VETTORI, "The interpretation according to human rights, fundamental freedoms and constitutional laws (art. 1:102 DCFR)" in 

H. W. MICKLITZ en F. CAFAGGI (eds.), European private law after the common frame of reference, Cheltenham, Edward Elgar, 

2010, 30; S. WHITTAKER en R. ZIMMERMANN, "Good Faith in European Contract Law: Surveying the Legal Landscape" in R. 

ZIMMERMANN en S. WHITTAKER (eds.), Good Faith in European Contract Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, 

15. 
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oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten de goede trouw in het consumentenrecht 

introduceerde.1013 Er bestaat een zekere druk om het goede trouw principe ook in andere 

gebieden van het contractenrecht op te nemen.1014 Binnen het leerstuk van de interpretatie van 

rechtshandelingen komt aan de goede trouw op zich geen rol toe, maar spelen wel analoge 

principes, namelijk de "reasonableness" en de "fairness".1015 De Investors-regel verwijst op 

zich expliciet naar de redelijkheid, zodat deze in elk geval een rol speelt bij de uitlegging. Dit 

leidt ertoe dat, wanneer een rechtshandeling op meerdere manieren kan uitgelegd worden, de 

onredelijke interpretatie aan de kant moet geschoven worden, omdat het weinig waarschijnlijk 

is dat partijen een onredelijk gevolg beogen.1016 De goede trouw uit de civil law en de Engelse 

reasonableness en fairness zijn functioneel equivalent.1017 Het is dan ook logisch dat de grens 

tussen beide subtypes van de redelijke interpretatie, namelijk de interpretatie te goeder trouw 

(Haviltex) en de interpretatie volgens de objectieve partijbedoeling (Investors) niet altijd even 

gemakkelijk te maken is. In de praktijk leiden beide manieren van interpreteren dan ook vaak 

tot dezelfde uitkomst (nr. 271).1018  

                                                 
1013 Engeland: Director General of Fair Trading v First National Bank plc [2001] UKHL 52 ("The requirement of good faith 

in this context is one of fair and open dealing."); A. DE BOECK en M. VAN HOECKE, "The Interpretation of Standard Clauses in 

European Contract Law" in H. COLLINS (ed.), Standard contract terms in Europe: a basis for and a challenge to European 

contract law, Alphen aan den Rĳn, Kluwer Law International, 2008, 221; H. L. MACQUEEN, "Good Faith in the Scots Law of 

Contract: An Undisclosed Principle?" in A. D. M. FORTE (ed.), Good faith in contract and property, Oxford Portland, Or. Hart 

Pub., 1999, 9; G. MCMEEL, The Construction of Contracts, Oxford, Oxford University Press, 2007, 201; J. M. SMITS, Contract 

law: a comparative introduction, Cheltenham, Edward Elgar, 2014, 137, 146; S. WHITTAKER en R. ZIMMERMANN, "Good Faith 

in European Contract Law: Surveying the Legal Landscape" in R. ZIMMERMANN en S. WHITTAKER (eds.), Good Faith in 

European Contract Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, 13. 
1014 Engeland: A. DE BOECK en M. VAN HOECKE, "The Interpretation of Standard Clauses in European Contract Law" in H. 

COLLINS (ed.), Standard contract terms in Europe: a basis for and a challenge to European contract law, Alphen aan den Rĳn, 

Kluwer Law International, 2008, 222; H. L. MACQUEEN, "Good Faith in the Scots Law of Contract: An Undisclosed Principle?" 

in A. D. M. FORTE (ed.), Good faith in contract and property, Oxford Portland, Or. Hart Pub., 1999, 17-20. 
1015 Engeland: Schuler v Wickman Tools [1974] AC 235 ("The fact that a particular construction leads to a very unreasonable 

result must be a relevant consideration. The more unreasonable the result the more unlikely it is that the parties can have 

intended it, and if they do intend it the more necessary it is that they shall make that intention abundantly clear."); Interfoto 

Picture Library Ltd v Stiletto Visual Programs Ltd [1989] 2 QB 433 ("Most systems of law outside the common law world 

recognise the principle of good faith in making and carrying out contracts - playing fair, putting one's cards on the table. […] 

English law has no such overriding principle, but has piecemeal solutions."); O'Neill v Phillips [1999] UKHL 24 (In een 

uiteenzetting over "the concept of unfairness" stelt Lord Hoffmann: "Or one might, as in Continental systems, achieve the same 

result by introducing a general requirement of good faith into contractual performance."); N. ANDREWS, Contract Law, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2015, 15; H. G. BEALE, Chitty on contracts, 1: General Principles, Londen, Sweet 

& Maxwell, 2008, 26-27; A. DE BOECK en M. VAN HOECKE, "The Interpretation of Standard Clauses in European Contract 

Law" in H. COLLINS (ed.), Standard contract terms in Europe: a basis for and a challenge to European contract law, Alphen 

aan den Rĳn, Kluwer Law International, 2008, 237; H. L. MACQUEEN, "Good Faith in the Scots Law of Contract: An 

Undisclosed Principle?" in A. D. M. FORTE (ed.), Good faith in contract and property, Oxford Portland, Or. Hart Pub., 1999, 

15; G. MCMEEL, The Construction of Contracts, Oxford, Oxford University Press, 2007, 200; G. ROBIN, "The principle of 

good faith in international contracts", IBLJ 2005, 700; J. M. SMITS, Contract law: a comparative introduction, Cheltenham, 

Edward Elgar, 2014, 137, 145; G. VETTORI, "The interpretation according to human rights, fundamental freedoms and 

constitutional laws (art. 1:102 DCFR)" in H. W. MICKLITZ en F. CAFAGGI (eds.), European private law after the common frame 

of reference, Cheltenham, Edward Elgar, 2010, 32. 
1016 Schuler v Wickman Tools [1974] AC 235 ("The fact that a particular construction leads to a very unreasonable result 

must be a relevant consideration. The more unreasonable the result the more unlikely it is that the parties can have intended 

it, and if they do intend it the more necessary it is that they shall make that intention abundantly clear."); G. MCMEEL, The 

Construction of Contracts, Oxford, Oxford University Press, 2007, 201. 
1017 N. ANDREWS, Contract Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, 8; J. M. SMITS, Contract law: a comparative 

introduction, Cheltenham, Edward Elgar, 2014, 137. 
1018 Rechtsvergelijkend: J. M. SMITS, Contract law: a comparative introduction, Cheltenham, Edward Elgar, 2014, 125. 
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D. Plaats in de hiërarchie van de interpretatieregels 

 DCFR, UNIDROIT PRINCIPES, CISG EN NIEUWE FRANSE CODE CIVIL BESCHRIJVEN 

SUBSIDIAIR PRINCIPE VAN INTERPRETATIE VOLGENS DE OBJECTIEVE PARTIJWIL – De DCFR, 

de Unidroit Principes, het CISG en de nieuwe Franse Code Civil geven de interpretatie volgens 

de objectieve partijbedoeling slechts een subsidiaire plaats.1019 Ze beschrijven alle dezelfde 

basisinterpretatieregel in drie fasen, waarbij de eerste fase een interpretatie inhoudt die de 

subjectieve werkelijke partijwil voorrang geeft. Als deze subjectieve werkelijke partijwil 

duister blijft, speelt de interpretatie volgens de geobjectiveerde werkelijke partijbedoeling een 

rol, zij het onder de vorm van een algemene, dan wel onder de vorm van een specifieke regel. 

Pas in derde instantie komt het prinicpe van de uitleg volgens de objectieve partijwil naar voor.  

 INTERPRETATIE VOLGENS DE OBJECTIEVE PARTIJWIL IS BASISREGEL IN ENGELAND – In 

Engeland is de uitlegging volgens de objectieve partijbedoeling, zoals deze is neergelegd in de 

Investors-maatstaf, de basisinterpretatieregel. Deze heeft voorrang boven alle andere 

interpretatieregels, tenzij de regel in favorem consumentis (nr. 581). De subjectieve werkelijke 

partijwil heeft geen rol bij interpretatie. Wel kunnen naast de Investors-bepaling een heel aantal 

canons of construction ingeroepen worden. Deze hebben hun waarde als uitleggingsrichtlijn 

immers niet verloren door het ontstaan van de Investors-regel.1020 Ze zijn in feite onderdeel 

                                                 
1019 DCFR: Artikel I. – 8:101 (3a) DCFR: "The contract is, however, to be interpreted according to the meaning which a 

reasonable person would give to it if an intention cannot be established under the preceding paragraphs."; G. VETTORI, "The 

interpretation according to human rights, fundamental freedoms and constitutional laws (art. 1:102 DCFR)" in H. W. MICKLITZ 

en F. CAFAGGI (eds.), European private law after the common frame of reference, Cheltenham, Edward Elgar, 2010, 25; C. 

VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. HUET, M. STORME, S. SWANN, P. VARUL, A. VENEZIANO en F. 

ZOLL, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference (DCFR), 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, 582. CISG: S. KRÖLL, L. A. MISTELIS en P. P. 

VISCASILLAS, UN convention on contracts for the international sale of goods (CISG), München, Beck, 2011, 143; P. MOSKWA, 

"Interpretation of Commercial Contracts in the Future European Civil Code - Objective or Subjective Method?", Elsa Spel 

2004, 58. Zie ook P. SCHLECHTRIEM en I. SCHWENZER, Commentary on the UN Convention on the international sale of goods 

(CISG), Oxford, Oxford university press, 2010, 151, die van mening zijn dat met betrekking tot de interpretatie van gedragingen 

en verklaringen van de partijen het artikel 8(2) CISG voorrang moet hebben op artikel 8(1) CISG. De reden hiervoor ligt 

volgens hen in het feit dat de externalisering van een wil fungeert als bewijs bij het bepalen van de werkelijke wil. Op die 

manier gaat men aldus de veruitwendiging van de wil voorrang geven op de werkelijke wil van de partijen: de objectieve 

aanpak gaat voor op de subjectieve. Deze visie is echter moeilijk te verzoenen met de woorden van artikel 8(2) CISG zelf. Dit 

lid vangt immers aan met de woorden "indien het voorgaande lid niet van toepassing is", wat toch duidelijk wijst op 

ondergeschiktheid aan het eerste lid. Toegepast op contracten, beamen de auteurs wel dat artikel 8(1) CISG het startpunt van 

interpretatie moet zijn. Zie P. SCHLECHTRIEM en I. SCHWENZER, Commentary on the UN Convention on the international sale 

of goods (CISG), Oxford, Oxford university press, 2010, 156. Unidroit Principes: Artikel 4.1 (2) Unidroit Principes: "If such 

an intention cannot be established, the contract shall be interpreted according to the meaning that reasonable persons of the 

same kind as the parties would give to it in the same circumstances."; Artikel 4.2 (2) Unidroit Principes: "If the preceding 

paragraph is not applicable, such statements and other conduct shall be interpreted according to the meaning that a reasonable 

person of the same kind as the other party would give to it in the same circumstances." 

 CISG: Artikel 8(2) CISG: "Indien het voorgaande lid niet van toepassing is, dienen verklaringen afgelegd door, dan wel 

andere gedragingen van een partij te worden uitgelegd overeenkomstig de zin die een redelijk persoon van gelijke hoedanigheid 

als de andere partij in dezelfde omstandigheden hieraan zou hebben toegekend." PECL: Artikel 5:101 (3) PECL: "Kan geen 

wil worden aangetoond overeenkomstig lid (1) en (2), dan dient de overeenkomst te worden uitgelegd overeenkomstig de 

betekenis die redelijke personen van dezelfde hoedanigheid als partijen daaraan in dezelfde omstandigheden zouden geven."; 

P. MOSKWA, "Interpretation of Commercial Contracts in the Future European Civil Code - Objective or Subjective Method?", 

Elsa Spel 2004, 59; M. H. WISSINK, "Interpretation" in D. BUSCH, E. H. HONDIUS, H. J. VAN KOOTEN, H. N. SCHELHAAS en W. 

M. SCHRAMA (eds.), The Principles of European Contract Law and Dutch Law – A Commentary, De Haag, Kluwer, 2002, 245. 
1020 G. MCMEEL, "'The Principles and Policies of Contractual Construction" in A. BURROWS en E. PEEL (eds.), Contract Terms, 

Oxford, Oxford University Press, 2007, 28. 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
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geworden van de meer algemene, overkoepelende basisinterpretatieregel, zoals die door Lord 

HOFFMANN is geformuleerd (nr. 205).  

D. TYPE 3: NORMATIEVE INTERPRETATIE 

§1. Concept normatieve interpretatie  

 NORMATIEVE INTERPRETATIE IS DE BEPALING NAAR REDELIJKHEID EN BILLIJKHEID VAN DE 

RECHTSVERHOUDING TUSSEN DE CONTRACTANTEN – Een derde type van interpretatie is de 

"normatieve interpretatie". Hierbij gaat men ervanuit dat interpretatie meer is dan enkel het 

achterhalen van de betekenis van een wilsverklaring van de contractanten.1021 Normatieve 

uitleg betekent "het vaststellen van de rechtsbetekenis van een handeling, het bepalen van de 

rechtsgevolgen (het toerekenen van rechtsgevolgen aan een handelend persoon) aan de hand 

van de in casu geldende rechtsnormen, waarbij de redelijkheid en billijkheid een belangrijke, 

overal aanwezige rol speelt."1022 Het doel van normatieve interpretatie is de bepaling naar 

redelijkheid van de tussen partijen bestaande rechtsverhouding en de vaststelling van de hieruit 

resulterende rechtsgevolgen.1023 Deze methode van uitleg vertoont twee aspecten, namelijk (1) 

de gerichtheid op de vaststelling van de bestaande rechtsverhouding en de corresponderende 

rechtsgevolgen en (2) het voorschrift hierbij rekening te houden met de bestaande normen, en 

dan vooral met de goede trouw.1024 De rechter mag de rechtshandeling dan niet uitleggen 

volgens de letter, en evenmin volgens de feitelijke (werkelijke dan wel objectieve) bedoelingen 

van de partijen, maar volgens de manier waarop een normaal en voorzichtig mens zou hebben 

                                                 
1021 W. DE BONDT, "Uitlegging van overeenkomsten naar de geest: mogelijkheden, grenzen en alternatieven", RW 1996-97, 

1013. Nederland: J. M. VAN DUNNÉ, Verbintenissenrecht. 1: Contractenrecht, Deventer, Kluwer, 2004, 136. 
1022 Nederland: P. VAN SCHILFGAARDE, "Uitleg van rechtshandelingen (I)", WPNR 1997, 587. 
1023 A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 30; D. LEJEUNE, K. SWERTS EN N. PEETERS, 

"Afdeling 3. Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek 

Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-142a; W. RAUWS en K. SALOMEZ, "Wil en vertrouwen in het ontslagrecht", 

TPR 2007, 1997-1998; S. STIJNS, "Abus, mais de quel(s) droit(s)?", JT 1990, 34; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. 1: De bronnen 

van verbintenissen, Brugge, die Keure, 2005, 61; M. E. STORME, De invloed van de goede trouw op de contractuele 

schuldvorderingen, Brussel, Story-Scientia, 1990, 117-118; A. L. VERBEKE, Goederenverdeling bij echtscheiding, Antwerpen, 

Maklu, 1991, 371; J. WAELKENS, "Belgian Perspective on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin Bank 

(Respondent)", ERPL 2013, 1351. Nederland: G. T. DE JONG, C. J. H. BRUNNER, H. B. KRANS en M. H. WISSINK, 

Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2011, 2; A. S. HARTKAMP en C. H. SIEBURGH, Mr. C. Assers Handleiding 

tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht; 6. Verbintenissenrecht. 3: Algemeen overeenkomstenrecht, Deventer, 

Kluwer, 2014, n° 365; L. C. HOFMANN en P. ABAS, Het Nederlands verbintenissenrecht: de algemene leer der verbintenissen, 

Groningen, Tjeenk Willink, 1977, 167-168; H. C. F. SCHOORDIJK, Het algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht naar het 

nieuw burgerlijk wetboek, Deventer, Kluwer, 1979, 37; J. M. VAN DUNNÉ, Normatieve uitleg van rechtshandelingen, Deventer, 

Kluwer, 1971, 206; J. M. VAN DUNNÉ, Verbintenissenrecht. 1: Contractenrecht, Deventer, Kluwer, 2004, 167; J. M. VAN 

DUNNÉ, "Normatieve uitleg à l'anglaise. Investors Compensation Scheme (1998) als de Engelse Haviltex-zaak" in 

Contracteren internationaal, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2006, 108; J. M. VAN DUNNÉ, "Aanpassing van de 

overeenkomst bij onvoorziene omstandigheden: een kwestie van uitleg?", Contracteren 2011, 114; P. VAN SCHILFGAARDE, 

noot onder HR 13 maart 1981, AA 1981, 357; P. VAN SCHILFGAARDE, "Uitleg van rechtshandelingen (I)", WPNR 1997, 587. 
1024 W. RAUWS en K. SALOMEZ, "Wil en vertrouwen in het ontslagrecht", TPR 2007, 1997-1998; M. E. STORME, De invloed 

van de goede trouw op de contractuele schuldvorderingen, Brussel, Story-Scientia, 1990, 99. Nederland: L. C. HOFMANN en 

P. ABAS, Het Nederlands verbintenissenrecht: de algemene leer der verbintenissen, Groningen, Tjeenk Willink, 1977, 167-

168; J. M. VAN DUNNÉ, Normatieve uitleg van rechtshandelingen, Deventer, Kluwer, 1971, 9; J. M. VAN DUNNÉ, 

Verbintenissenrecht. 1: Contractenrecht, Deventer, Kluwer, 2004, 145, 167; P. VAN SCHILFGAARDE, noot onder HR 13 maart 

1981, AA 1981, 358. 
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gehandeld om het gerezen geschil op te lossen.1025 Hierbij vertrekt de interpretator van de uitleg 

die de partijen, op het ogenblik van het geschil, zelf aan de rechtshandeling geven.1026 Hij gaat 

na welke de door de partijen in het geschil aan de rechtshandeling gegeven uitleg als redelijk 

kan beschouwd worden, rekening houdend met de handelingen en de verklaringen van de 

contractanten, met de omstandigheden, met de gewoonten, met de aard en de strekking van het 

contract en met de bestaande rechtsregels.1027 Hij moet de op de partijverhouding toepasselijke 

normen vinden en de feiten hiertegen afwegen.1028 Tegen de gemeenrechtelijke achtergrond 

onderzoekt de rechter dan de redelijkheid van de door de partijen aangebrachte uitleg.1029 Niet 

wat de partijen wilden, maar wel wat ze, op grond van de goede trouw, behoorden te willen, is 

van belang.1030 Aan de hand van de goede trouw gaat men na welke betekenis de partijen 

redelijkerwijs mochten hechten aan de gedane verklaringen.1031 Men moet ervanuitgaan dat de 

handelende personen geen onredelijke of onbillijke bedoelingen hebben gehad.1032 Uitleggen is 

dan niet meer nagaan wat is of wat is geweest, maar enkel wat hoort te zijn.1033 Bij de 

normatieve methode stelt de rechter dus de rechtsgevolgen vast die de handelende partij op 

                                                 
1025 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 283; A. DE BOECK, "Uitlegging" in 

Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, 

Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 30; S. STIJNS, "Abus, mais de quel(s) droit(s)?", JT 1990, 34; B. 

VEECKMANS, "Interpretatie en aanverwante rechtsbegrippen in geschillen tussen contractanten", Limb. Rechtsl. 2000, 349; A. 

L. VERBEKE, Goederenverdeling bij echtscheiding, Antwerpen, Maklu, 1991, 371. 
1026 M. E. STORME, De invloed van de goede trouw op de contractuele schuldvorderingen, Brussel, Story-Scientia, 1990, 128. 
1027 M. E. STORME, De invloed van de goede trouw op de contractuele schuldvorderingen, Brussel, Story-Scientia, 1990, 128. 

Nederland: HR 19 oktober 2007, JOL 2007, 686 ("Het hof […] had ook moeten onderzoeken of ETC, mede in verband met de 

aard en strekking van de overeenkomst, ook zonder dat dit gebruik uitdrukkelijk verboden werd, had behoren te begrijpen dat 

zij zich daarvan diende te onthouden."); C. E. DRION en E. VAN WECHEM, "Kroniek van het vermogensrecht", NJB 2008, 935. 
1028 Nederland: P. VAN SCHILFGAARDE, "Uitleg van rechtshandelingen (I)", WPNR 1997, 591. 
1029 M. E. STORME, De invloed van de goede trouw op de contractuele schuldvorderingen, Brussel, Story-Scientia, 1990, 128. 
1030 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 283; A. DE BOECK, "Uitlegging" in 

Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, 

Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 30; W. DE BONDT, "Uitlegging van overeenkomsten naar de geest: 

mogelijkheden, grenzen en alternatieven", RW 1996-97, 1013; S. DEBUSSCHERE, "De goede trouw bij de uitvoering van 

overeenkomsten: een niet te onderschatten instrument in handen van de rechtspracticus" (noot onder Scheidsr. Uitspr. 18 april 

1997), TWVR 1997, 192; S. STIJNS, "Abus, mais de quel(s) droit(s)?", JT 1990, 34; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. 1: De 

bronnen van verbintenissen, Brugge, die Keure, 2005, 61; M. E. STORME, De invloed van de goede trouw op de contractuele 

schuldvorderingen, Brussel, Story-Scientia, 1990, 117; W. RAUWS en K. SALOMEZ, "Wil en vertrouwen in het ontslagrecht", 

TPR 2007, 1998; S. STIJNS, "Abus, mais de quel(s) droit(s)?", JT 1990, 34; M. E. STORME, De invloed van de goede trouw op 

de kontraktuele schuldvorderingen: een onderzoek betreffende rechtsgrondslag, tekortkoming en rechtsverwerking bij 

overeenkomsten, Brussel, Story-Scientia, 1990, 118; A. L. VERBEKE, Goederenverdeling bij echtscheiding, Antwerpen, Maklu, 

1991, 371; F. VERMANDER, "De interpretatie en aanvulling van een overeenkomst naar Belgisch recht" in J. SMITS en S. STIJNS 

(eds.), Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 33; B. 

VEECKMANS, "Interpretatie en aanverwante rechtsbegrippen in geschillen tussen contractanten", Limb. Rechtsl. 2000, 349; J. 

WAELKENS, "Belgian Perspective on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 2013, 

1351. Nederland: P. S. BAKKER, "Uitleg van commerciële contracten (I)", WPNR 2011, 479; P. S. BAKKER, Redelijkheid en 

billijkheid als gedragsnorm, Deventer, Kluwer, 2012, 55; C. E. DRION en E. VAN WECHEM, "Kroniek van het vermogensrecht", 

NJB 2008, 935. 
1031 Nederland: HR 19 oktober 2007, JOL 2007, 686 ("Het hof […] had ook moeten onderzoeken of ETC, mede in verband 

met de aard en strekking van de overeenkomst, ook zonder dat dit gebruik uitdrukkelijk verboden werd, had behoren te 

begrijpen dat zij zich daarvan diende te onthouden."); J. M. VAN DUNNÉ, Normatieve uitleg van rechtshandelingen, Deventer, 

Kluwer, 1971, 9; J. M. VAN DUNNÉ, Verbintenissenrecht. 1: Contractenrecht, Deventer, Kluwer, 2004, 170. 
1032 M. E. STORME, De invloed van de goede trouw op de contractuele schuldvorderingen, Brussel, Story-Scientia, 1990, 119; 

A. L. VERBEKE, Goederenverdeling bij echtscheiding, Antwerpen, Maklu, 1991, 371; J. WAELKENS, "Belgian Perspective on 

Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 2013, 1351. 
1033 B. VEECKMANS, "Interpretatie en aanverwante rechtsbegrippen in geschillen tussen contractanten", Limb. Rechtsl. 2000, 

352. 
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grond van de geldende rechtsnormen, namelijk de goede trouw, de normen van het 

verbintenissenrecht en van het privaatrecht als geheel, worden toegerekend.1034  

Onenigheid rees tussen een verzekeraar en een verzekerde over de vraag of de verzekeraar 

gehouden was tot betaling van de interest op de in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding, 

boven de contractueel bepaalde dekkingsgrens. De Wet Landverzekeringsovereenkomst (sinds 

1 november 2014 vervangen door de Wet betreffende de verzekeringen) was nog niet in 

werking op het ogenblik van het geschil. De interpretatie van de clausule die de dekkingsgrens 

beschreef was hier aan de orde. Hierin hadden de partijen opgenomen dat er een "limite de 

garantie" was, zonder hierbij te specifiëren of de interesten al dan niet binnen deze grens 

vielen. De rechter oordeelde dat men bij uitlegging rekening moest houden met de partijwil en 

voegde eraan toe: "et en tenant compte de ce que celles-ci ont nécessairement dû vouloir pour 

que la convention d'assurance puisse être exécutée conformément à la bonne foi." De partijen 

hadden er, op het ogenblik van de contractsluiting, redelijkerwijs op kunnen vertrouwen dat de 

verzekeraar zou tussenkomen in de interesten, bovenop het plafond, omdat het tegen de 

uitvoering te goeder trouw van de overeenkomst zou ingaan deze zo uit te leggen dat de 

verzekeraar dit niet moest doen, terwijl de verzekerde zelf wel deze bedragen verschuldigd was 

aan het slachtoffer.1035 

 ENKEL OBJECTIEVE EN GEEN SUBJECTIEVE COMPONENT – Noch de werkelijke, noch de 

objectieve partijbedoeling is doorslaggevend bij normatieve interpretatie, maar enkel de eisen 

van redelijkheid en billijkheid.1036 De rechter mag niet nagaan wat de concrete partijen hebben 

bedoeld met de rechtshandeling, noch hoe een redelijke referentiepersoon de rechtshandeling 

zou begrijpen. De betekenis van een rechtshandeling hangt af van het objectieve recht, eerder 

dan van wat de partijen wilden of afgesproken hebben.1037 Nadat de rechtshandeling is 

opgesteld, wordt de partijwil opgeslorpt binnen een ruimer kader, dat door de goede trouw 

wordt beheerst, en dat de rechter moet toepassen.1038 Interpretatie van rechtshandelingen is op 

                                                 
1034 F. BAERT, "De goede trouw bij de uitvoering van overeenkomsten", RW 1956-57, 496; M. E. STORME, "Contractuele 

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

1 juni 1984), RW 1984-85, 1726-1727. Nederland: G. T. DE JONG, C. J. H. BRUNNER, H. B. KRANS en M. H. WISSINK, 

Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2011, 23; J. M. VAN DUNNÉ, Verbintenissenrecht. 1: Contractenrecht, 

Deventer, Kluwer, 2004, 130; P. VAN SCHILFGAARDE, noot onder HR 13 maart 1981, AA 1981, 357; P. VAN SCHILFGAARDE, 

"Uitleg van rechtshandelingen (I)", WPNR 1997, 591. 
1035 Bergen 8 juni 1998, JLMB 1999, 627. 
1036 L. CORNELIS, "Rechtsverwerking: een toepassing van de goede trouw?", TPR 1990, 583; A. DE BOECK, "Uitlegging" in 

Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, 

Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 30; S. STIJNS, "Abus, mais de quel(s) droit(s)?", JT 1990, 34; D. LEJEUNE, 

K. SWERTS EN N. PEETERS, "Afdeling 3. Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig 

Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-142a; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. 1: De bronnen van 

verbintenissen, Brugge, die Keure, 2005, 61; W. RAUWS en K. SALOMEZ, "Wil en vertrouwen in het ontslagrecht", TPR 2007, 

1997-1998; A. L. VERBEKE, Goederenverdeling bij echtscheiding, Antwerpen, Maklu, 1991, 171. Nederland: G. T. DE JONG, 

C. J. H. BRUNNER, H. B. KRANS en M. H. WISSINK, Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2011, 23; P. VAN 

SCHILFGAARDE, noot onder HR 13 maart 1981, AA 1981, 357; P. VAN SCHILFGAARDE, "Uitleg van rechtshandelingen (I)", 

WPNR 1997, 587. 
1037 M. E. STORME, "Contractuele aansprakelijkheid volgens de eisen van redelijkheid (goede trouw) of misbruik van 

contractueel recht?" (noot onder Kh. Gent 1 juni 1984), RW 1984-85, 1727; A. L. VERBEKE, Goederenverdeling bij 

echtscheiding, Antwerpen, Maklu, 1991, 371. Zie ook BAERT, die stelt dat de rechter op basis van artikel 1134, 3e lid BW 

vaststelt wat naar objectief recht de rechten en plichten van de partijen zijn. BAERT beschouwt dit proces echter NIET als 

interpretatie. Integendeel, in de eraan voorafgaande paragraaf, verzet BAERT zich expliciet tegen een interpretatieve werking 

van de goede trouw. Zie F. BAERT, "De goede trouw bij de uitvoering van overeenkomsten", RW 1956-57, 495-496. Nederland: 

G. T. DE JONG, C. J. H. BRUNNER, H. B. KRANS en M. H. WISSINK, Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2011, 23. 
1038 F. DE LY, "Het gelijkheidsbeginsel in het contractenrecht", RW 1991-92, 1155. 
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die manier losgekoppeld van de partijwil, zodat het een puur objectieve werkzaamheid 

uitmaakt.1039 De interpretator stelt zich de vraag: wat hoort de rechtshandeling te betekenen?  

ETC was exploitant van een 0900‑nummer, waarbij zij gebruik maakte van de diensten van  

K&T Netwerkdiensten BV. ETC kocht van Libertel – later Vodafone – tienduizenden SIM-

kaarten met prepaid beltegoed. ETC gebruikte de beltegoeden om via een computer korte 

verbindingen te maken met haar 0900-nummer, dat viel onder het netwerk van KPN. De 

verbindingen waren telkens zeer kort, zodat er maar een kleine telefoonkost (0,625 gulden) 

moest betaald worden door ETC. Vodafone betaalde aan KPN per verbinding 2 gulden. KPN 

betaalde vervolgens aan K&T en K&T droeg op zijn beurt aan ETC per verbinding 1,75 gulden 

af. Vodafone raakte van deze praktijken op de hoogte en deelde via brief mee aan ETC dat het 

door hen gemaakte gebruik van het beltegoed, te weten het genereren van grote hoeveelheden 

korte telefoongesprekken om zelf geldelijk voordeel met de exploitatie van een 0900-nummer 

te genereren, in strijd was met de algemene voorwaarden van Vodafone. Er werd gevraagd dat 

gebruik per direct te staken. Vodafone blokkeerde ook het gebruik van het 0900-nummer van 

ETC via haar netwerk. Daarnaast spande Vodafone een rechtsgeding aan en vorderde het 

bedrijf een schadevergoeding vanwege ETC. Artikel 4.1. van de toepasselijke Algemene 

Voorwaarden stelde: "De Eindgebruiker erkent dat de Diensten slechts een algemeen 

hulpmiddel voor communicatie zijn, afhankelijk zijn van technische en zakelijke mogelijkheden 

en dat daarvan slechts gebruik mag worden gemaakt overeenkomstig de door Libertel of 

bevoegde derden gegeven aanwijzingen." Volgens Vodafone was ETC ingegaan tegen dit 

beding. Zowel in eerste aanleg als in hoger beroep kreeg Vodafone ongelijk. Het hof van 

beroep oordeelde dat het gebruik dat ETC van de diensten van Vodafone maakte oneigenlijk, 

niet door Vodafone bedoeld, gebruik was. Het oordeelde echter ook dat in de Algemene 

Voorwaarden niet kon gelezen worden dat een ander gebruik dan gebruik voor communicatie 

verboden was en dat het oneigenlijk gebruik niet ongeoorloofd was. Vodafone wierp in 

Cassatie op dat het Hof hier de Haviltex-maatstaf niet juist had toegepast. De Hoge Raad ging 

hiermee akkoord: "Het hof had dus niet mogen volstaan met zijn vaststelling dat het oneigenlijk 

gebruik als hiervoor in 3.3 vermeld, dat niet was gericht op communicatie met andere 

telefoonabonnees maar kennelijk uitsluitend op het behalen van financieel gewin ten koste van 

Vodafone, niet door de tekst van de overeenkomst werd verboden, maar had ook moeten 

onderzoeken of ETC, mede in verband met de aard en strekking van de overeenkomst, ook 

zonder dat dit gebruik uitdrukkelijk verboden werd, had behoren te begrijpen dat zij zich 

daarvan diende te onthouden."1040 De Hoge Raad interpreteerde hier normatief.1041 Ze ging 

immers niet na wat de gemeenschappelijke partijdoeling was, maar oordeelde op basis van de 

redelijkheid en de billijkheid. Het maakte niet uit of ETC wel had begrepen wat de draagwijdte 

van artikel 4.1 van de overeenkomst inhield, ze had, op basis van de aard en de strekking van 

de overeenkomst, behoren te begrijpen dat dergelijke praktijken niet door de beugel konden.  

 ELKE UITLEGGING IS NORMATIEVE WERKZAAMHEID – Men beschrijft ook de redelijke 

uitlegging wel eens als "normatief", omdat de redelijkheid en de billijkheid hierbij een rol 

                                                 
1039 P. A. FORIERS, "Observations sur le thème de l'abus de droit en matière contractuelle" (noot onder Cass. 30 januari 1992), 

RCJB 1994, 210; W. RAUWS en K. SALOMEZ, "Wil en vertrouwen in het ontslagrecht", TPR 2007, 1998. Nederland: P. S. 

BAKKER, "Uitleg van commerciële contracten (I)", WPNR 2011, 478; G. T. DE JONG, C. J. H. BRUNNER, H. B. KRANS en M. H. 

WISSINK, Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2011, 23; J. M. VAN DUNNÉ, "Aanpassing van de overeenkomst 

bij onvoorziene omstandigheden: een kwestie van uitleg?", Contracteren 2011, 115. 
1040 Nederland: HR 19 oktober 2007, JOL 2007, 686. 
1041 Nederland: C. E. DRION en E. VAN WECHEM, "Kroniek van het vermogensrecht", NJB 2008, 938; J. M. VAN DUNNÉ, 

"Aanpassing van de overeenkomst bij onvoorziene omstandigheden: een kwestie van uitleg?", Contracteren 2011, 114. 
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speelt.1042 "Normatief" betekent "een norm voorschrijvend"1043 en dat is inderdaad wat de 

rechter doet wanneer hij redelijk interpreteert. Hij schrijft de partijen een bepaald geheel van 

denkbeelden en aannames en een bepaald gedrag toe. Op die manier schrijft hij de partijen 

zekere normen voor. Meer zelfs, in feite is elke interpretatie van rechtshandelingen 

normatief.1044 Een interpretator geeft immers een betekenis aan een rechtshandeling, wat een 

tussen de partijen geldende norm uitmaakt ("pacta sunt servanda").1045 Door zijn beslissende 

uitlegging aan de rechtshandeling te verbinden, schrijft hij de contractanten dus een norm voor. 

Men kan zelfs nog verder gaan en stellen dat alle oordelen in het recht normatief van aard 

zijn.1046 Het mag dan ook op het eerste zicht bevreemdend lijken dat naar uitlegging type 3 

wordt verwezen met de term "normatieve interpretatie". In de rechtsleer zijn synoniemen te 

vinden voor "normatieve interpretatie", namelijk "vaststellende" of "inhoudsbepalende" 

interpretatie".1047 Ook deze termen zijn niet helemaal accuraat, in die zin dat ze meerdere 

betekenissen kunnen hebben. "Vaststellen", synoniem voor "bepalen",1048 betekent enerzijds 

"constateren".1049 Deze vlag dekt hier zeker de lading niet. De rechter die normatief 

interpreteert, doet meer dan constateren wat de betekenis is van een contract.1050 "Vaststellen" 

betekent echter ook "als voorschrift aangeven".1051 Deze betekenis van de term komt wel 

overeen met de activiteit die de rechter uitvoert wanneer hij normatief uitlegt. Zijn taak is niet 

explicatief of descriptief, maar werkelijk creatief.1052 Het valt niet aan te raden de term 

"normatieve" interpretatie te vervangen door "inhoudsvaststellende" of "inhoudsbepalende" 

interpretatie, omdat ook deze term, omwille van de dubbelzinnige betekenis, niet accuraat 

genoeg is. Wij houden hier vast aan de traditionele term, die al ingeburgerd is in de rechtsleer. 

                                                 
1042 R. DEKKERS, A. L. VERBEKE, N. CARETTE en K. VANHOVE, Handboek burgerlijk recht. 3: Verbintenissen, bewijsleer, 

gebruikelijke contracten, Antwerpen, Intersentia, 2007, 64; A. VAN OEVELEN, "Algemene rechtsbeginselen in het 

verbintenissen- en contractenrecht" in M. VAN HOECKE (ed.), Algemene rechtsbeginselen, Antwerpen, Kluwer, 1991, 123; B. 

VEECKMANS, "Interpretatie en aanverwante rechtsbegrippen in geschillen tussen contractanten", Limb. Rechtsl. 2000, 349; A. 

L. VERBEKE, Goederenverdeling bij echtscheiding, Antwerpen, Maklu, 1991, 371. Nederland: G. T. DE JONG, C. J. H. BRUNNER, 

H. B. KRANS en M. H. WISSINK, Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2011, 22; A. S. HARTKAMP en C. H. 

SIEBURGH, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht; 6. Verbintenissenrecht. 3: 

Algemeen overeenkomstenrecht, Deventer, Kluwer, 2014, n° 365; T. H. TANJA-VAN DEN BROEK, "Een kwestie van uitleg", 

WPNR 2002, 430; P. VAN SCHILFGAARDE, "Uitleg van rechtshandelingen (I)", WPNR 1997, 588. 
1043 Van Dale, v° Normatief. 
1044 R. DEKKERS, A. L. VERBEKE, N. CARETTE en K. VANHOVE, Handboek burgerlijk recht. 3: Verbintenissen, bewijsleer, 

gebruikelijke contracten, Antwerpen, Intersentia, 2007, 64. Nederland: G. T. DE JONG, C. J. H. BRUNNER, H. B. KRANS en M. 

H. WISSINK, Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2011, 22-23; J. M. VAN DUNNÉ, Verbintenissenrecht. 1: 

Contractenrecht, Deventer, Kluwer, 2004, 130. 
1045 Nederland: J. M. VAN DUNNÉ, Verbintenissenrecht. 1: Contractenrecht, Deventer, Kluwer, 2004, 130. 
1046 Nederland: P. VAN SCHILFGAARDE, "Uitleg van rechtshandelingen (I)", WPNR 1997, 587. 
1047 L. CORNELIS, "Rechtsverwerking: een toepassing van de goede trouw?", TPR 1990, 583. 
1048 Van Dale, v° Vaststellen. 
1049 Van Dale, v° Vaststellen. 
1050 J. WAELKENS, "Belgian Perspective on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 

2013, 1351. 
1051 Van Dale, v° Vaststellen. 
1052 L. CORNELIS, "Rechtsverwerking: een toepassing van de goede trouw?", TPR 1990, 583; A. DE BOECK, "Uitlegging" in 

Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, 

Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 30; P. A. FORIERS, "Interprétation juridique, ses méthodes et l' activité du 

juge" in P. A. FORIERS, La pensée juridique de Paul Foriers, Brussel, Bruylant, 1982, 711; J. WAELKENS, "Belgian Perspective 

on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 2013, 1351. Nederland: J. C. HAGE en 

M. A. LOTH, "Twee argumenten voor de beperkende werking van de goede trouw", WPNR 1986, 136; J. M. VAN DUNNÉ, 

Normatieve uitleg van rechtshandelingen, Deventer, Kluwer, 1971, 208. 
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Het adresseren van deze interpretatiemethode als "normatief" is immers geen verkeerde 

benoeming. "Normatief" is het tegengestelde van "descriptief".1053 De rechter die de normatieve 

methode toepast gaat inderdaad verder dan het puur beschrijvende. Door na te gaan wat de 

partijen behoorden te bedoelen, voegt hij zijn eigen inbreng toe aan de rechtshandeling en legt 

hij de partijen zelf regels op.1054  

 NORMATIEVE INTERPRETATIE IS VRUCHT VAN DE NEDERLANDSE EN BELGISCHE 

RECHTSLEER – De normatieve interpretatie is een vrucht van de rechtsleer. De grondleggers 

zijn de Nederlandse rechtsgeleerden SCHOORDIJK
1055 en VAN DUNNE.1056 De leer is naar België 

overgewaaid door STORME, die in zijn proefschrift deze interpretatiemethode verdedigde.1057 

De discussie over het principe blijft vooral zaak van de rechtsleer. Hier en daar vallen er sporen 

aan te wijzen in de rechtspraak, maar deze blijven zeer miniem. Noch in Frankrijk, noch in 

Engeland, noch in de harmonisatie-instrumenten, komt deze interpretatiemethode aan bod.  

§2. Grondslag normatieve interpretatie 

A. Grondslag in interpretatieregels 

 GRONDSLAG IN BASISINTERPRETATIEREGEL KAN NIET WORDEN AANGENOMEN – DEMUYNCK 

grondt de normatieve interpretatie in de basisinterpretatieregel die de subjectieve werkelijke 

wil van de partijen doorslaggevend maakt.1058 Artikel 1156 BW krijgt dan een extensieve, 

normatieve betekenis.1059 Interpretatie gebeurt volgens de bedoeling die de partijen 

redelijkerwijs hadden moeten hebben, rekening houdend met de concrete maatschappelijke 

context waarin de rechtshandeling werd uitgevoerd.1060 "Op die manier", zo stelt DEMUYNCK, 

"wordt op basis van artikel 1156 BW de gemeenschappelijke bedoeling van partijen verkozen 

                                                 
1053 Van Dale, v° Normatief. Ook enkele rechtsgeleerden beschrijven een tegenstelling tussen interpretatie als normatieve en 

interpretatie als descriptieve werkzaamheid. Zie L. CORNELIS, "Rechtsverwerking: een toepassing van de goede trouw?", TPR 

1990, 583; P. A. FORIERS, "Interprétation juridique, ses méthodes et l' activité du juge" in P. A. FORIERS, La pensée juridique 

de Paul Foriers, Brussel, Bruylant, 1982, 711; S. STIJNS, "Abus, mais de quel(s) droit(s)?", JT 1990, 34. 
1054 L. CORNELIS, "Rechtsverwerking: een toepassing van de goede trouw?", TPR 1990, 583; A. DE BOECK, "Uitlegging" in 

Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, 

Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 30; W. DE BONDT, "Uitlegging van overeenkomsten naar de geest: 

mogelijkheden, grenzen en alternatieven", RW 1996-97, 1013; P. A. FORIERS, "Interprétation juridique, ses méthodes et l' 

activité du juge" in P. A. FORIERS, La pensée juridique de Paul Foriers, Brussel, Bruylant, 1982, 711; S. STIJNS, "Abus, mais 

de quel(s) droit(s)?", JT 1990, 34; J. WAELKENS, "Belgian Perspective on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin 

Bank (Respondent)", ERPL 2013, 1351. Nederland: J. C. HAGE en M. A. LOTH, "Twee argumenten voor de beperkende 

werking van de goede trouw", WPNR 1986, 136; J. M. VAN DUNNÉ, Normatieve uitleg van rechtshandelingen, Deventer, 

Kluwer, 1971, 208. 
1055 H. C. F. SCHOORDIJK, Het algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht naar het nieuw burgerlijk wetboek, Deventer, 

Kluwer, 1979, 21 en volgende. 
1056 Nederland: J. M. VAN DUNNÉ, Normatieve uitleg van rechtshandelingen, Deventer, Kluwer, 1971, 478 p. 
1057 M. E. STORME, De invloed van de goede trouw op de contractuele schuldvorderingen, Brussel, Story-Scientia, 1990, 99-

130. 
1058 I. DEMUYNCK, "Interpretatie van verzekeringsovereenkomsten" (noot onder Vred. Sint-Kwintens-Lennik 13 november 

2000), DCCR 2002, 72. 
1059 I. DEMUYNCK, "Interpretatie van verzekeringsovereenkomsten" (noot onder Vred. Sint-Kwintens-Lennik 13 november 

2000), DCCR 2002, 72. 
1060 I. DEMUYNCK, "Interpretatie van verzekeringsovereenkomsten" (noot onder Vred. Sint-Kwintens-Lennik 13 november 

2000), DCCR 2002, 72. 
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boven de letterlijke zin van de woorden van de overeenkomst."1061 Deze redenering kan echter 

niet aanvaard worden. De reden hiervoor is het feit dat de normatieve interpretatie net ingaat 

tegen de primauteit van de wil. De betekenis van de rechtshandeling wordt vastgesteld aan de 

hand van de geldende rechtsnormen, met de goede trouw voorop, en voor de wil van de 

contractanten zelf is er geen plaats.  

B. Grondslag in principe van de goede trouw 

 GRONDSLAG IN PRINCIPE DAT ALLE OVEREENKOMSTEN TE GOEDER TROUW MOETEN 

UITGEVOERD WORDEN – De normatieve interpretatie vindt, net als de interpretatie volgens de 

geobjectiveerde werkelijke partijbedoeling, zijn grondslag in de goede trouw.1062 De concrete 

invulling van het principe van de goede trouw wordt wel op een heel andere manier ingevuld 

dan bij de interpretatie volgens de geobjectiveerde werkelijke partijbedoeling. Aanhangers van 

de normatieve leer zijn immers de mening toegedaan dat het geen zin heeft om een 

rechtshandeling eerst uit te leggen en deze nadien al dan niet aan te vullen of te matigen.1063 De 

verschillende fasen moeten geïntegreerd behandeld worden. Dit betekent dat de aanvullende en 

de beperkende werking van de goede trouw geen autonome leerstukken meer vormen: de hele 

activiteit van de rechter op basis van de goede trouw, inclusief de beperkende en aanvullende 

werking vallen onder het ruime begrip "(normatieve) interpretatie".1064  

                                                 
1061 I. DEMUYNCK, "Interpretatie van verzekeringsovereenkomsten" (noot onder Vred. Sint-Kwintens-Lennik 13 november 

2000), DCCR 2002, 72. 
1062 Bergen 8 juni 1998, JLMB 1999, 627 ("Il échet de les interpréter en ayant égard à la volonté réelle des parties et en tenant 
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 AANVULLENDE EN DEROGERENDE WERKING VAN DE GOEDE TROUW MOGEN NIET 

GEÏNTEGREERD WORDEN IN UITLEG – Het klopt dat het onderscheid tussen de interpretatieve, 

de aanvullende en de derogerende werking van de goede trouw niet altijd even gemakkelijk te 

maken is.1065 Interpretatieproblemen en de toepassing van rechtsmisbruik rijzen normaal gezien 

in de uitvoeringsfase van de rechtshandeling, zodat de rechter pas bij de uitvoering gevraagd 

wordt om na te gaan wat de verbintenissen van de partijen juist inhouden.1066  

Denken we terug aan bovenstaande Vodafone-zaak (nr. 278).1067 De Hoge Raad was hier van 

oordeel dat de Haviltex-maatstaf niet juist was toegepast door de feitenrechter en oordeelde op 

basis van de redelijkheid en de billijkheid dat men in rekening moest nemen dat ETC, op basis 

van de aard en de strekking van de overeenkomst, had behoren te begrijpen wat artikel 4.1 van 

de algemene voorwaarden inhield. De Raad voegde hier echter nog aan toe: "Het hof heeft 

voorts miskend dat de rechten en verplichtingen van partijen ten opzichte van elkaar niet alleen 

bepaald worden door hetgeen zij uitdrukkelijk zijn overeengekomen, doch ook door de 

redelijkheid en billijkheid die hun rechtsverhouding beheerst. Op grond daarvan moeten zij 

hun gedrag mede laten bepalen door de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij. Dit 

kan in een geval als het onderhavige meebrengen dat ETC geen oneigenlijk gebruik mocht 

maken van het beltegoed omdat zij wist of had behoren te beseffen dat dit gebruik in de 

overeenkomst niet was verdisconteerd, en dat dit gebruik Vodafone onaanvaardbaar 

benadeelde." De Hoge Raad had het bij de eerste overweging kunnen laten: een interpretatie 

van de overeenkomst gaf al een uitkomst aan het geschil. Toch beriep de Raad zich daarnaast 
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ook nog op de aanvulling van de overeenkomst. Beide mogelijkheden zijn hier valabel, wat 

aanduidt dat interpretatie en aanvulling dicht tegen elkaar liggen. 

Toch bestaat er in de meeste gevallen een duidelijk verschil: pas als er een interpretatie van de 

rechtshandeling gebeurd is, op basis van de wil van de partijen, kan de rechter uitmaken waar 

er leemten in de rechtshandeling zijn en of er sprake is van misbruik van een contractueel 

recht.1068 Eerst gaat de rechter na wat de partijen zijn overeengekomen, pas daarna stelt hij vast 

of de redelijkheid en de billijkheid zich tegen deze invulling van de rechtshandeling 

verzetten.1069 Voor de doorzichtigheid en overzichtelijkheid van het denkproces is het nuttig 

deze fasen van elkaar te onderscheiden.1070 Bovendien vinden de aanvullende en de beperkende 

werking van de goede trouw van rechtswege, dus zonder enige rechterlijke tussenkomst, 

plaats.1071 De rol van de rechter gaat niet verder dan de uitspraak over de matiging of aanvulling 

op basis van de goede trouw.1072 Het objectieve recht legt aan de partijen op om zich bij het 

uitvoeren van een contract te goeder trouw te gedragen, waardoor een matiging van de 

contractuele rechten en plichten kan ontstaan (artikel 1134, 3e lid BW/CC, vanaf 1 oktober 2016 

in Frankrijk artikel 1104 CC en artikel 6:248, 2e lid Nederlands BW). Het objectieve recht geeft 

aan dat overeenkomsten verbinden tot alle gevolgen die door de billijkheid eraan worden 

toegekend, wat tot aanvulling kan leiden (artikel 1135 BW/CC, het nieuwe Franse artikel 1194 

CC, artikel 6:248, 1e lid Nederlands BW). De rechter derogeert niet zelf aan de contractuele 

verhouding en vult deze zelf niet aan, maar constateert welke matiging of aanvulling voortkomt 
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uit het objectieve recht.1073 Matiging en aanvulling kunnen dus geen deel zijn van de 

interpretatiewerkzaamheid, omdat ze op zichzelf al uitwerking hebben.1074  

§3. Ratio achter de regel 

 OORSPRONG IN TOEREKENINGSLEER – De ratio achter de normatieve interpretatie ligt in de 

visie op de totstandkoming van rechtshandelingen.1075 Normatieve interpretatie wordt 

gekoppeld aan de vertrouwensleer,1076 en meer in detail aan een ver doorgedreven 

vertrouwensleer,1077 de zogenaamde "toerekeningsleer".1078 Volgens de toerekeningsleer vormt 

de wil van een handelende persoon niet de bestaansgrond van een rechtshandeling.1079 Een 

rechtshandeling is "een handeling verricht door een persoon, bestaande in een doen of niet-

doen, waardoor krachtens de normen van geldend recht – gezien de aard van de handeling, de 

omstandigheden waaronder, en de wijze waarop zij tot stand kwam – rechtsgevolgen ontstaan 

die aan de handelende toegerekend worden."1080 Het zijn dus de bestaande rechtsnormen zelf 

die ervoor zorgen dat een rechtshandeling gevolgen kent en dat er verbintenissen ontstaan, niet 

de wil. Heeft men een dergelijke visie op de totstandkoming van eenzijdige rechtshandelingen 

en overeenkomsten, dan is het niet meer dan logisch dat men ook bij de uitleg hiervan de 

verwijzing naar de partijwil uitsluit.  

§4. Plaats in de hiërarchie van de interpretatieregels 

 AANHANGERS VAN NORMATIEVE INTERPRETATIE BESCHOUWEN METHODE ALS BASISREGEL 

– De aanhangers van de normatieve interpretatie beschouwen deze methode als de basisregel 

voor de uitlegging van rechtshandelingen. De heersende Haviltex-norm wordt dan gezien als 

een toepassing van de normatieve uitleg. STORME, dé verdediger van de normatieve methode 

in België, gaat ook uit van de primauteit van deze methode. Wel onderscheidt hij, in 

tegenstelling tot het Nederlandse systeem, een ondergeschikte manier van interpreteren op basis 

van artikel 1156 BW. Uitlegging gebeurt dan mogelijkerwijs in twee fasen.1081 In eerste 
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instantie moet de rechter de rechtsverhouding tussen de contractanten vaststellen op basis van 

de goede trouw. Wanneer deze werkzaamheid tot meerdere oplossingen leidt en er in 

redelijkheid en billijkheid meer dan één mogelijke uitleg van de rechtshandeling bestaat, komt 

de wil van de partijen ter sprake.1082 Deze volgorde blijkt, zo stelt STORME, uit de indeling van 

het Belgisch BW.1083 Artikel 1134 en 1135 BW, die de goede trouw beschrijven, zijn deel van 

de eerste afdeling van het derde hoofdstuk van de derde titel, genaamd "algemene bepalingen". 

Daarna volgen diverse bijzondere bepalingen, waar het onderdeel "interpretatie van 

overeenkomsten" een onderdeel van uitmaakt. De uitlegbepalingen zijn, zo blijkt uit hun 

plaatsing, bijzondere regels die toepassing krijgen in die gevallen waarin beide partijen in het 

geschil een valabele en redelijke, maar van elkaar afwijkende, interpretatie geven aan de 

rechtshandeling.1084  

§5. Evaluatie van normatieve interpretatie  

 NORMATIEVE INTERPRETATIE VERSUS INTERPRETATIE VOLGENS DE (WERKELIJKE OF 

OBJECTIEVE) PARTIJBEDOELING – Normatieve interpretatie, de bepaling naar redelijkheid en 

billijkheid van de tussen partijen bestaande rechtsverhouding, wijkt af van de traditionele 

interpretatiemethoden, aangezien deze methode voorbijgaat aan de (werkelijke dan wel 

objectieve) partijbedoeling. Men zoekt niet naar de betekenis van de wilsverklaringen van de 

contractanten, maar enkel naar de vaststelling van de rechtsgevolgen van de rechtshandeling. 

De normatieve interpretatie wist het onderscheid tussen de uitleg van wilsverklaringen en de 

toekenning van rechtsgevolgen uit.1085 In de praktijk is het verschil tussen normatieve 

interpretatie en interpretatie op basis van de bedoeling van de partijen echter niet zo groot en 

leiden beide methoden vaak tot dezelfde uitkomst.1086 Het komt immers zelden voor dat het de 

gemeenschappelijke partijwil was een contract een onredelijke invulling te geven, hoogstens 

was dit de wil van de daardoor begunstigde partij.1087 
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1087 M. E. STORME, De invloed van de goede trouw op de contractuele schuldvorderingen, Brussel, Story-Scientia, 1990, 120; 

J. WAELKENS, "Belgian Perspective on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 2013, 

1351-1352. 
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 NORMATIEVE UITLEG GAAT IN TEGEN DE PARTIJAUTONOMIE – Toch kunnen we het principe 

van de normatieve interpretatie niet onderschrijven.1088 De methode gaat namelijk in tegen de 

partijautonomie.1089 De goede trouw krijgt een hoofdrol en drukt de bedoeling van de partijen 

aan de kant.1090 Contractuele rechten en plichten die de partijen zijn overeengekomen, hebben 

maar gelding in de mate dat de goede trouw dit toelaat.1091 Toch moet in alle onderzochte landen 

de (objectieve dan wel subjectieve) bedoeling van de partijen doorslaggevend zijn bij de 

uitlegging van rechtshandelingen, omdat het deze bedoeling is die de rechtshandeling tot stand 

heeft doen komen. De redelijkheid kan hierop een correctiemechanisme vormen (subsidiaire 

interpretatie te goeder trouw) of kan tegelijkertijd met de wil in aanmerking komen (Haviltex- 

en Investors-regel), maar mag niet zelf het voortouw nemen.1092 De normatieve leer brengt 

                                                 
1088 Zie ook L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 283; A. DE BOECK, "Uitlegging" 

in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, 

Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 30; W. DE BONDT, "Uitlegging van overeenkomsten naar de geest: 

mogelijkheden, grenzen en alternatieven", RW 1996-97, 1013; P. A. FORIERS, "Observations sur le thème de l'abus de droit en 

matière contractuelle" (noot onder Cass. 30 januari 1992), RCJB 1994, 211; R. KRUITHOF, "La théorie de l'apparence dans une 

nouvelle phase" (noot onder Cass. 20 juni 1988), RCJB 1991, 81; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 3. 

Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, 

Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-142a; W. RAUWS en K. SALOMEZ, "Wil en vertrouwen in het ontslagrecht", TPR 2007, 1998; S. 

STIJNS, "Abus, mais de quel(s) droit(s)?", JT 1990, 34; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. 1: De bronnen van verbintenissen, 

Brugge, die Keure, 2005, 61; B. VEECKMANS, "Interpretatie en aanverwante rechtsbegrippen in geschillen tussen 

contractanten", Limb. Rechtsl. 2000, 349; F. VERMANDER, "De interpretatie en aanvulling van een overeenkomst naar Belgisch 

recht" in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, 

Intersentia, 2005, 33; J. WAELKENS, "Belgian Perspective on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin Bank 

(Respondent)", ERPL 2013, 1352. Nederland: P. ABAS, Beperkende werking van de goede trouw, Deventer, Kluwer, 1972, 

103; P. S. BAKKER, "Uitleg van commerciële contracten (I)", WPNR 2011, 478; G. T. DE JONG, C. J. H. BRUNNER, H. B. KRANS 

en M. H. WISSINK, Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2011, 2; C. E. DRION en E. VAN WECHEM, "Kroniek van 

het vermogensrecht", NJB 2008, 939; C. E. DRION, "Uitleg van uitleg", NJB 2010, 279; A. S. HARTKAMP en C. H. SIEBURGH, 

Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht; 6. Verbintenissenrecht. 3: Algemeen 

overeenkomstenrecht, Deventer, Kluwer, 2014, n° 365; L. C. HOFMANN en P. ABAS, Het Nederlands verbintenissenrecht: de 

algemene leer der verbintenissen, Groningen, Tjeenk Willink, 1977, 167-168. 
1089 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 283; P. A. FORIERS, "Observations sur le 

thème de l'abus de droit en matière contractuelle" (noot onder Cass. 30 januari 1992), RCJB 1994, 211; R. KRUITHOF, "La 

théorie de l'apparence dans une nouvelle phase" (noot onder Cass. 20 juni 1988), RCJB 1991, 81; D. LEJEUNE, K. SWERTS en 

N. PEETERS, "Afdeling 3. Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek 

Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-142a; S. STIJNS, "Abus, mais de quel(s) droit(s)?", JT 1990, 34; S. STIJNS, 

Verbintenissenrecht. 1: De bronnen van verbintenissen, Brugge, die Keure, 2005, 60; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, 

Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 98; B. VEECKMANS, "Interpretatie en aanverwante rechtsbegrippen in geschillen 

tussen contractanten", Limb. Rechtsl. 2000, 349; J. WAELKENS, "Belgian Perspective on Rainy Sky S.A. and Others 

(Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 2013, 1352. Zie ook WERY, die interpretatie te goeder trouw, terecht, als 

volgt omschrijft: "Le juge devrait interpréter la convention de bonne foi, c'est-à dire de manière raisonnable et équitable, en 

fonction de ce qu'un homme raisonnable aurait voulu.", maar hier vervolgens de conslusie aan verbindt dat een dergelijke 

manier van uitleggen niet houdbaar is, omdat deze de werkelijke partijwil niet zoekt. Hij haalt hier normatieve interpretatie en 

interpretatie te goeder trouw door elkaar. Zie P. WERY, Droit des obligations, vol. I, Théorie générale du contrat, Brussel, 

Larcier, 2011, 399. Frankrijk: H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. MAZEAUD en F. CHABAS, Leçons de droit civil, II, vol. 1, 

Obligations: théorie générale, Parijs, Montchrestien, 1998, 334. Nederland: P. ABAS, Beperkende werking van de goede trouw, 

Deventer, Kluwer, 1972, 103. Rechtsvergelijkend: C. W. CANARIS en H. C. GRIGOLEIT, "Interpretation of Contracts" in A. 

HARTKAMP ea (eds.), Towards a European Civil Code, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2004, 447. 
1090 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 283; A. DE BOECK, "Uitlegging" in 

Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, 

Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 30-31; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. 1: De bronnen van verbintenissen, 

Brugge, die Keure, 2005, 61. Nederland: P. ABAS, Beperkende werking van de goede trouw, Deventer, Kluwer, 1972, 103. 
1091 Nederland: P. ABAS, Beperkende werking van de goede trouw, Deventer, Kluwer, 1972, 103. 
1092 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 283; A. DE BOECK, "Uitlegging" in 

Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, 

Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 31; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. 1: De bronnen van verbintenissen, 

Brugge, die Keure, 2005, 61. Nederland: P. ABAS, Beperkende werking van de goede trouw, Deventer, Kluwer, 1972, 103. 
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immers met zich mee dat de betekenis op basis van wat de partijen hadden behoren te willen in 

de plaats kan komen van de betekenis die voortvloeit uit hun werkelijke wil, omdat de 

interpretator de werkelijke wil als onredelijk beschouwt.1093 Op die manier krijgt de rechter een 

zeer brede bevoegdheid.1094 Hij kan immers rechtsgevolgen aan de overeenkomsten geven die 

de partijen zelf niet hebben gewild.1095 Hij creëert als het ware zelf regels, waaraan de partijen 

gebonden zijn.1096 Een dergelijke werkzaamheid kan zelfs bezwaarlijk als interpretatie betiteld 

worden, omdat men de rechtshandeling in feite niet interpreteert, maar de contractuele rechten 

en plichten louter vaststelt op basis van de goede trouw.1097 Op die manier kan een 

rechtshandeling ook rechtsgevolgen krijgen die de partijen zelf niet hebben gewild.1098 

Normatieve interpretatie moet dan ook afgewezen worden, "anders, zo ben ik bang, wordt uitleg 

nooit veel meer dan het juridisch equivalent van het 'hocus pocus pilatus pas', waarmee de 

goochelaar uit zijn hoed tovert, wat hij er tevoren zelf al in had verstopt."1099 

E. BESLUIT BIJ HOOFDSTUK IV 

 INTERPRETATIE VOLGENS DE SUBJECTIEVE WERKELIJKE PARTIJBEDOELING (TYPE 1) VERSUS 

INTERPRETATIE VOLGENS DE REDELIJKE PARTIJBEDOELING (TYPE 2) – Slaat men de 

geschiedenis erop na, dan ziet men dat de vraag of er bij de invulling van de interpretatieregel 

voorrang moet gegeven worden aan de verba, dan wel aan de voluntas, niet steeds op dezelfde 

manier is opgelost. Oorspronkelijk stelde men, door het formalisme in het pre-klassieke 

Romeinse recht, de bewoordingen van de rechtshandeling centraal. Doorheen de geschiedenis 

ging de slinger verschillende richtingen uit. Uiteindelijk besloten DOMAT en POTHIER, de 

grondleggers van de Code Civil, in het voordeel van de voluntas. De lange geschiedenis van de 

basisinterpretatieregel resulteerde uiteindelijk in een opname in moderne regelgeving. Deze 

verschilt van jurisdictie tot jurisdictie. In sommige landen is de basisinterpretatieregel 

opgenomen in de wet, in andere landen is de concrete uitwerking van interpretatie een zaak van 

                                                 
1093 A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 30; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. 1: De 

bronnen van verbintenissen, Brugge, die Keure, 2005, 61; J. WAELKENS, "Belgian Perspective on Rainy Sky S.A. and Others 

(Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 2013, 1352. 
1094 A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 30; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. 1: De 

bronnen van verbintenissen, Brugge, die Keure, 2005, 61. 
1095 L. CORNELIS, "Rechtsverwerking: een toepassing van de goede trouw?", TPR 1990, 583. 
1096 L. CORNELIS, "Rechtsverwerking: een toepassing van de goede trouw?", TPR 1990, 583; A. DE BOECK, "Uitlegging" in 

Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, 

Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 30; P. A. FORIERS, "Interprétation juridique, ses méthodes et l' activité du 

juge" in P. A. FORIERS, La pensée juridique de Paul Foriers, Brussel, Bruylant, 1982, 711; J. WAELKENS, "Belgian Perspective 

on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 2013, 1351. Nederland: J. C. HAGE en 

M. A. LOTH, "Twee argumenten voor de beperkende werking van de goede trouw", WPNR 1986, 136; J. M. VAN DUNNÉ, 

Normatieve uitleg van rechtshandelingen, Deventer, Kluwer, 1971, 208. 
1097 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 283; A. DE BOECK, "Uitlegging" in 

Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, 

Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 31; J. WAELKENS, "Belgian Perspective on Rainy Sky S.A. and Others 

(Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 2013, 1352. 
1098 L. CORNELIS, "Rechtsverwerking: een toepassing van de goede trouw?", TPR 1990, 583 Nederland: G. T. DE JONG, C. J. 

H. BRUNNER, H. B. KRANS en M. H. WISSINK, Verbintenissenrecht algemeen, Deventer, Kluwer, 2011, 23. 
1099 Nederland: C. E. DRION, "Uitleg van uitleg", NJB 2010, 279. 
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rechtspraak en rechtsleer. Wat de invulling van de interpretatieregel betreft, gaat het Franse, het 

Belgische en het oude Nederlandse Burgerlijk Wetboek terug op DOMAT en POTHIER, met een 

sterke voorkeur voor de partijwil. Het Engelse systeem van uitlegging was dan weer in eerste 

instantie geïnspireerd op het formalistische, pre-klassieke Romeinse recht: niet de intentie van 

de contractanten was belangrijk, maar wel de letter van de rechtshandeling. Uit een 

rechtsvergelijkend onderzoek blijkt dat er vandaag de dag verschillende types van interpretatie 

bestaan. De in de praktijk voorkomende types zijn alle gericht op het achterhalen van de 

gemeenschappelijke wil van de partijen. Een eerste type van uitlegging is de "interpretatie 

volgens de subjectieve werkelijke partijbedoeling" (nrs. 125 en volgende). Uitleg type 1 heeft 

als doel de ware bedoeling te achterhalen die de partijen hadden op het ogenblik van de 

contractsluiting. Dit interpretatiesysteem kent toepassing in de verschillende 

harmoniseringsinstrumenten en is ook de basisregel in België en Frankrijk. Een tweede 

interpretatietype is de "interpretatie volgens de redelijke partijbedoeling of redelijke 

interpretatie" (nrs. 161 en volgende). Uitleg heeft dan als doel de redelijke intentie van de 

partijen te achterhalen. Het verschil tussen beide interpretatiemethoden is gradueel. Bij type 1 

zoekt men wat de concrete concractspartijen zelf gewild hebben. Bij type 2 voegt men hieraan 

het criterium van de redelijkheid toe: men zoekt de gemeenschappelijke partijwil, maar onder 

de veronderstelling dat de partijen redelijke personen zijn.  

 INTERPRETATIE VOLGENS DE GEOBJECTIVEERDE WERKELIJKE PARTIJBEDOELING (TYPE 2A) 

VERSUS INTERPRETATIE VOLGENS DE OBJECTIEVE PARTIJBEDOELING (TYPE 2B) – De 

redelijke interpretatie (type 2), komt voor onder verschillende gedaanten. Een eerste soort, 

interpretatie type 2A, is de "interpretatie volgens de geobjectiveerde werkelijke 

partijbedoeling" (nrs. 165 en volgende). Interpretatie type 2A schrijft de interpretator voor de 

ware partijbedoeling te zoeken, zoals deze bestond ten tijde van de totstandkoming van de 

rechtshandeling, met de gedachte in het achterhoofd dat de contractanten redelijke wezens zijn. 

Het type 2A-systeem vormt de basismanier van uitlegging in Nederland. Ook in België, 

Frankrijk en in de harmonisatie-instrumenten is er plaats voor uitlegging type 2A, zij het dat 

deze manier van interpreteren subsidiair is aan de basisregel, die de subjectieve werkelijke 

partijbedoeling vooropstelt. Interpretatie type 2B peilt daarentegen niet naar de werkelijke 

partijwil, maar schrijft een uitlegging voor overeenkomstig de betekenis die redelijke personen 

van dezelfde hoedanigheid als de partijen in dezelfde omstandigheden zouden geven (nrs. 267 

en volgende). Ook hierbij gaat men ervanuit gaat dat de partijen redelijke personen zijn. Het 

doel van interpretatie type 2B is de wil van de contractanten bloot te leggen, maar men bekijkt 

deze wil op een objectieve manier, door na te gaan wat een redelijke partij, geplaatst in de 

positie van de partijen, zou veronderstellen dat de woorden betekenen. Deze 

interpretatiemethode is "interpretatie volgens de objectieve bedoeling van de partijen". Dit type 

van uitlegging vormt het basissysteem in Engeland. Ook komt het aan bod in de harmonisatie-

instrumenten, zij het als subsidiaire fase, die slechts in werking treedt wanneer zowel de 

werkelijke subjectieve als de geobjectiveerde partijbedoeling duister blijft. Ordonnance n° 

2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la 
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preuve des obligations voegt, naar het voorbeeld van de harmonisatie-instrumenten, 

interpretatie type 2B in in de nieuwe Franse basisinterpretatieregel van artikel 1188 CC: 

"Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui 

donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation." (artikel 1188, 2e lid CC). 

Het verschil tussen type 2A en type 2B is opnieuw gradueel: in het eerste geval gebruikt men 

als referentiepersonen de concrete partijen in het geschil, die redelijk zijn, terwijl de 

referentiepersonen in het tweede geval hypothetische, abstracte redelijke partijen zijn.  

 INTERPRETATIE VOLGENS DE (WERKELIJKE OF OBJECTIEVE) PARTIJBEDOELING (TYPE 1 EN 

2) VERSUS NORMATIEVE INTERPRETATIE (TYPE 3) – Ietwat apart staat interpretatie type 3, de 

normatieve interpretatie, een vrucht van de rechtsleer, die in de praktijk niet echt navolging kent 

(nrs. 277 en volgende). Het doel van normatieve uitlegging is de bepaling naar redelijkheid van 

de tussen partijen bestaande rechtsverhouding. Noch de werkelijke, noch de objectieve 

partijbedoeling is hierbij doorslaggevend, maar wel de eisen van redelijkheid en billijkheid. De 

interpretator gaat niet op zoek naar wat de partijen (subjectief dan wel objectief) gewild hebben, 

maar naar wat ze behoorden te willen. Een dergelijke methode van interpreteren moet 

afgewezen worden, aangezien deze ingaat tegen de wilsautonomie van de partijen. 

 GEFASEERD SYSTEEM VAN INTERPRETATIE VAN RECHTSHANDELINGEN – Een goede manier 

van interpreteren, bestaat uit een gefaseerde aanpak, die een combinatie vormt van 

verschillende interpretatietypes. In eerste instantie moeten rechtshandelingen worden uitgelegd 

in overeenstemming met de (gemeenschappelijke) bedoeling van de handelende personen (type 

1: interpretatie volgens de subjectieve werkelijke partijbedoeling). Wanneer dit onmogelijk 

blijkt, dringt een interpretatie volgens de redelijke partijbedoeling zich op. Hierbij valt de 

interpretatie volgens de geobjectiveerde werkelijke partijbedoeling (type 2A) te verkiezen 

boven de interpretatie volgens de objectieve partijbedoeling (type 2B), omdat dit type dichter 

aansluiting vindt bij de werkelijke bedoeling van de partijen. Interpretatie type 2B past beter 

binnen een systeem waarbij men de totstandkoming van rechtshandelingen op een eerder 

objectieve manier opvat. Interpretatie type 3 moet volledig van de hand worden gewezen, omdat 

deze methode van uitlegging helemaal voorbijgaat aan de wil van de partijen.  
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 BESLUIT BIJ DEEL I 

 TEGENSTELLING VERBA-VOLUNTAS VINDT TOEPASSING IN OMSCHRIJVING 

TOEPASSINGSGEBIED EN INVULLING INTERPRETATIEREGELS – Ten gevolge van de 

onnauwkeurigheid van de redacteur of van de imprecisie die inherent is aan de taal, komt in een 

rechtshandeling de verklaarde intentie soms niet overeen met de eigenlijke interne wil. Welke 

van deze twee bedoelingen moet dan voorrang krijgen? Is dit de veruitwendigde wil (verba), 

dan wel de werkelijke intentie (voluntas)? Een eerste toepassing van de dichotomie verba – 

voluntas behelst de kwestie van het toepassingsgebied van interpretatieregels. Dit komt neer op 

de vraagstelling: wanneer moet men interpreteren (nrs. 82 en volgende)? Een tweede 

discussiegebied beslaat de vraag naar de invulling van de interpretatieregels. De vraag aan de 

orde is dan: hoe moet men uitleggen (nrs. 121 en volgende)?  

 OMSCHRIJVING TOEPASSINGSGEBIED INTERPRETATIEREGELS DOORHEEN DE GESCHIEDENIS 

BESLECHT IN HET VOORDEEL VAN DE VERBA EN VANDAAG DE DAG OVERWEGEND IN HET 

VOORDEEL VAN DE VOLUNTAS – Op de eerste vraag werd doorheen de geschiedenis consequent 

besloten dat enkel onduidelijke rechtshandelingen mochten geïnterpreteerd worden (nrs. 26 en 

volgende). In de 19e eeuw begon men zich echter af te zetten tegen deze regel. De huidige visie 

verschilt per jurisdictie. In Frankrijk en Engeland besluit men nog steeds dat onduidelijkheid 

een voorwaarde is voor uitlegging, zij het dat er een flinke uitholling van de regel heeft 

plaatsgevonden in Engeland (nrs. 99 en volgende). In België en Nederland is men vandaag de 

dag van oordeel dat interpretatio cessat in claris een achterhaalde regel is (nrs. 105 en 

volgende). Deze laatste visie verdient navolging. Woorden hebben immers steeds een context 

nodig om begrepen te worden, zodat het oordeel dat een uiting op zich duidelijk is, in feite 

onmogelijk is. Wanneer men besluit dat een woord of een zin duidelijk is, dan betekent dit dat 

men al geïnterpreteerd heeft (sensu lato). Men heeft dan vastgesteld dat de woorden, omwille 

van hun grammaticale betekenis en omwille van de context, logischerwijs slechts één betekenis 

kunnen hebben. Interpretatie sensu stricto gebeurt pas in een volgende fase, namelijk wanneer 

uit de eerste uitleggingsronde blijkt dat er meerdere betekenissen kunnen worden gegeven aan 

een tekst. In de eerste fase, waarin men via uitlegging vaststelt of een tekst al dan niet duidelijk 

is, kan onduidelijkheid op twee manieren blijken. Ten eerste kan men oordelen dat een tekst 

niet klaar en helder is, wanneer dit blijkt uit een grammaticaal onderzoek van de woorden op 

zich (intrinsieke onduidelijkheid). Ten tweede kan onduidelijkheid ook voortkomen uit de 

context (extrinsieke onduidelijkheid). Dan lijkt een tekst op basis van een letterlijke lezing 

eenduidig, maar blijkt uit externe elementen dat er toch meerdere betekenissen aan kunnen 

gehecht worden. Bovendien is duidelijkheid een subjectief en relatief begrip. Wat de uitlegging 

van overeenkomsten en eenzijdige rechtshandelingen betreft, geldt bij uitstek dat interpretatie 

zich niet mag beperken tot onduidelijke akten. Dit is immers onverzoenbaar met de 

basisinterpretatieregel, die het primaat van de werkelijke subjectieve partijbedoeling boven de 

letter omschrijft. Hecht men een doorslaggevende waarde aan de bewoordingen, omdat die op 

het eerste zicht duidelijk zijn, dan gaat men, door de letter voorrang te geven boven de wil, in 

tegen de basisinterpretatieregel.  
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 INVULLING INTERPRETATIEREGELS DOORHEEN DE GESCHIEDENIS NU EENS BESLECHT IN HET 

VOORDEEL VAN DE VERBA, DAN WEER IN HET VOORDEEL VAN DE VOLUNTAS EN VANDAAG 

OVERAL IN HET VOORDEEL VAN DE VOLUNTAS – De tweede vraag was doorheen de 

geschiedenis meer het voorwerp van twijfel. Nu eens oordeelde man dat men bij de invulling 

van de interpretatieregel voorrang moest geven aan de verba, dan weer vond men dat de 

voluntas doorslaggevend was (nrs. 26 en volgende). Uiteindelijk besloten DOMAT en POTHIER 

in het voordeel van de voluntas (nrs. 60 en volgende). Het Franse, het Belgische en het oude 

Nederlandse Burgerlijk Wetboek gaat terug op DOMAT en POTHIER, met een sterke voorkeur 

voor de partijwil. Het Engelse systeem van uitlegging was daarentegen in eerste instantie 

geïnspireerd op het formalistische, pre-klassieke Romeinse recht: niet de intentie van de partijen 

was belangrijk, maar wel de letter van de rechtshandeling. Uit een rechtsvergelijkend onderzoek 

blijkt dat men het er vandaag de dag in alle jurisdicties over eens is dat de wil van de partijen 

voorgaat op de letter van de rechtshandeling. De concrete invulling van deze 

basisinterpretatieregel loopt echter uiteen. Men kan in de praktijk drie verschillende types van 

interpretatie onderscheiden, die alle gericht zijn op het achterhalen van de gemeenschappelijke 

wil van de partijen. Een eerste type, de "interpretatie volgens de subjectieve werkelijke 

partijbedoeling" (nrs. 125 en volgende), is erop gericht de ware bedoeling te achterhalen die de 

partijen hadden bij de totstandkoming van de rechtshandeling (harmoniseringsinstrumenten, 

België, Frankrijk). Een tweede interpretatietype, de "interpretatie volgens de redelijke 

partijbedoeling of redelijke interpretatie" (nrs. 161 en volgende), heeft als doel de redelijke 

intentie van de partijen te achterhalen. De redelijke interpretatie (type 2), komt op zijn beurt 

voor in verschillende gedaanten. Een eerste soort, interpretatie type 2A, de "interpretatie 

volgens de geobjectiveerde werkelijke partijbedoeling" (nrs. 165 en volgende), schrijft voor de 

ware partijbedoeling te zoeken, zoals deze bestond ten tijde van de totstandkoming van de 

rechtshandeling, met de gedachte in het achterhoofd dat de opsteller een redelijk wezen is 

(Nederland, subsidiair in harmonisatie-instrumenten, België, Frankrijk). Interpretatie type 2B, 

de "interpretatie volgens de objectieve bedoeling van de partijen" (nrs. 267 en volgende), 

schrijft dan weer een uitlegging voor volgens de betekenis die redelijke personen van dezelfde 

hoedanigheid als de partijen in dezelfde omstandigheden zouden geven (Engeland, subsidiair 

in harmonisatie-instrumenten, Frankrijk). Een derde interpretatietype is de normatieve 

interpretatie (nrs. 277 en volgende). Het doel van normatief interpreteren is de bepaling naar 

redelijkheid van de tussen partijen bestaande rechtsverhouding. 

 GEFASEERD SYSTEEM VAN INTERPRETATIE VAN RECHTSHANDELINGEN – De beste manier van 

interpreteren bestaat uit een gefaseerde aanpak, die een combinatie vormt van verschillende 

interpretatietypes. In eerste instantie moeten rechtshandelingen, in een systeem waar de 

wilsautonomie de basis vormt bij de totstandkoming van rechtshandelingen, worden uitgelegd 

volgens de subjectieve werkelijke partijbedoeling. Wanneer dit onmogelijk blijkt, dringt zich 

in elk geval een interpretatie volgens de redelijke partijbedoeling op. Hierbij valt de interpretatie 

volgens de geobjectiveerde werkelijke partijbedoeling (type 2A) te verkiezen boven de 

interpretatie volgens de objectieve partijbedoeling (type 2B), omdat dit type dichter aansluiting 
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vindt bij de werkelijke bedoeling van de partijen. Interpretatie type 2B schrijft zich eerder in 

binnen een systeem waarbij men de totstandkoming van rechtshandelingen op een meer 

objectieve manier opvat. Interpretatie type 3 moet volledig van de hand worden gewezen, omdat 

deze methode van intepreteren helemaal voorbijgaat aan de wil van de partijen. 
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DEEL II: METHODE VOOR HET ACHTERHALEN 

VAN DE BEDOELING 

 INLEIDING 

 INVULLING INTERPRETATIEREGELS BESLECHT IN HET VOORDEEL VAN DE VOLUNTAS, MAAR 

HOE ACHTERHAALT MEN DE WIL? – Uit deel 1 is gebleken dat vandaag de dag in alle 

onderzochte jurisdicties de gemeenschappelijke partijwil het interpretatiecriterium bij uitstek 

uitmaakt. De toepassing van dit criterium blijkt niet altijd evident. Om de partijwil bij de 

totstandkoming van de rechtshandeling te bepalen, moet men immers een retrospectief 

onderzoek voeren, waarbij de interpretator als het ware moet terugkeren in de tijd. Er kan een 

lange periode verstreken zijn tussen de opstelling van de rechtshandeling en het ontstaan van 

een interpretatieconflict. Het geheugen van de mens is feilbaar. Bovendien kan de partijwil, al 

dan niet bewust, veranderen doorheen de tijd. Daar komt nog eens bij dat de positie van de 

partijen, wanneer er een uitleggingsconflict rijst, niet meer eensgezind is, zoals bij de sluiting 

van de rechtshandeling. Elk heeft zijn eigen mening over de juiste draagwijdte van de 

rechtshandeling en wil een voor hem voordelige uitlegging van het litigieuze beding zien 

prevaleren. Tot een oplossing komen puur op basis van de verklaringen van de partijen over de 

juiste inhoud van de rechtshandeling, gedaan bij het geschil, is dan veelal onmogelijk.  

 NOOD AAN INTERNE EN EXTERNE HULPMIDDELEN BIJ INTERPRETATIE RECHTSHANDELING – 

Om in zijn taak te kunnen slagen, heeft de interpretator dan ook nood aan hulpmiddelen die 

kunnen bijdragen tot het achterhalen van de gemeenschappelijke intentie van de partijen. De 

elementen die de rechter mag betrekken in zijn zoektocht, zijn tweeërlei. In feite begint de 

interpretatie van de rechtshandeling steeds op microniveau, namelijk door een onderzoek van 

de aan de rechtshandeling interne elementen (nrs. 320 en volgende). Vervolgens dijt de 

interpretatieactiviteit uit naar het macroniveau, waarbij ook externe elementen in de 

uitleggingswerkzaamheid worden betrokken (nrs. 473 en volgende).  

 TOELAATBAARHEID EN ONDERLINGE HIËRARCHIE VAN HULPMIDDELEN BEÏNVLOED DOOR 

BEWIJSREGELS – Om de toelaatbaarheid van en de onderlinge hiërarchie tussen de 

verschillende hulpmiddelen te bepalen, is het noodzakelijk het bewijsrecht te onderzoeken (nrs. 

299 en volgende). Het bewijsrecht legt de regels neer die bepalen hoe men de gegrondheid van 

een bewering mag aantonen. Enerzijds geeft het weer welke bewijsmiddelen mogen gebruikt 

worden om een aanspraak te ondersteunen. Anderzijds behandelt het ook de hiërarchie tussen 

de verschillende bewijsmiddelen. De rechter die een rechtshandeling interpreteert, moet steeds 

de bewijsregels eerbiedigen. Om na te gaan met welke omstandigheden hij rekening mag 

houden bij uitlegging, is het dan ook noodzakelijk te onderzoeken hoe bewijs en interpretatie 

zich tot elkaar verhouden.   
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 VERHOUDING BEWIJS – INTERPRETATIE  

A. INLEIDING: SITUERING VAN HET PROBLEEM 

§1. Bewijs: algemeen 

 BEWIJSREGELS ZIJN EROP GERICHT TE BEPALEN HOE MEN DE GEGRONDHEID VAN EEN 

BEWERING MAG AANTONEN – Het gemeen bewijsrecht omvat de regels die bepalen hoe men 

de gegrondheid van een bewering mag aantonen.1100 Absolute zekerheid verschaffen over de 

objectieve waarheid is meestal onmogelijk. Daarom is bij het bewijzen van een juridische 

aanspraak, niet de objectieve waarheid (de werkelijkheid zoals ze zich echt heeft voorgedaan), 

maar wel de juridische waarheid (de werkelijkheid zoals ze kan worden bewezen) relevant.1101 

Wat objectief gezien waar is, maar waarvan geen bewijs wordt aangedragen, kan niet als 

juridisch waar beschouwd worden: non esse et non probari idem est (niet bestaan en niet 

bewezen worden is hetzelfde).1102 Bewijzen is er dan ook op gericht het bestaan van feiten of 

handelingen aannemelijk te maken met een voldoende hoge graad van waarschijnlijkheid, 

overeenkomstig de normale gang van zaken.1103 Het is niet nodig te voorzien in volstrekte 

wetenschappelijke zekerheid.1104 

                                                 
1100 H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, "Bewijzen en bewijs: inhoud van de begrippen" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig 

Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.1-4; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2: de algemene leer 

van de verbintenis, Brugge, die Keure, 2009, 152. Frankrijk: J. L. MOURALIS, "Preuve (1° modes de preuve)" in Répertoire 

de droit civil, Parijs, Dalloz, 2014, n° 1. 
1101 H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, "Bewijzen en bewijs: inhoud van de begrippen" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig 

Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.1-4; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2: de algemene leer 

van de verbintenis, Brugge, die Keure, 2009, 152; K. WAGNER, "Actualia burgerlijk bewijsrecht", P&B 2009, 153-154; K. 

WAGNER, Burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2014, 538. 
1102 H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, "Bewijzen en bewijs: inhoud van de begrippen" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig 

Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.1-4; D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, 

Larcier, 2002, 64; K. WAGNER, Burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2014, 538. Frankrijk: M. FABRE-MAGNAN, Droit 

des obliations. 1. Contrat et engagement unilatéral in Thémis droit privé, Parijs, Presses Universitaires de France, 2012, 218; 

J. FLOUR, J.-L. AUBERT en E. SAVAUX, Droit civil, Les obligations, 1. L'acte juridique, Parijs, A. Colin, 2008, 3; J. L. 

MOURALIS, "Preuve (1° modes de preuve)" in Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2014, n° 3. 
1103 Cass. 3 mei 2010, JTT 2010, 357; Pas. 2010, 1349 ("Aldus oordeelt het arrest dat volgens de gewone gang van zaken 

aangenomen mag worden dat een persoon die ingeschreven is als verzekeringstussenpersoon, daadwerkelijk activiteiten van 

verzekeringsbemiddeling uitoefent en steunt het zijn beslissing zodoende op een feitelijk vermoeden van overeenstemming met 

de gewone gang van zaken, waarbij degene die zich op een afwijking van de gewone gang van zaken beroept, het bewijs 

daarvan dient te leveren. In zoverre het middel aan het arrest verwijt zijn beslissing te steunen op een onbestaand wettelijk 

vermoeden, mist het feitelijke grondslag. Hoewel de rechter op onaantastbare wijze het bestaan vaststelt van de feiten waarop 

hij steunt en hoewel de gevolgtrekkingen die hij daaruit als vermoeden afleidt, aan zijn oordeel en beleid worden overgelaten, 

mag hij het rechtsbegrip feitelijk vermoeden dat aan het toezicht van het Hof is onderworpen, niet miskennen of denatureren. 

Hij mag met name aan de door hem vastgestelde feiten geen gevolgen verbinden die daarmee in geen enkel verband staan of 

die, op grond van die feiten, onmogelijk kunnen worden verantwoord."); Cass. 5 mei 2011, Pas. 2011, 1267; RW 2012-13 

(samenvatting), 1254, noot ("De rechter oordeelt weliswaar in feite of de hem voorgelegde akte het beweerde feit al dan niet 

waarschijnlijk maakt en derhalve een begin van bewijs door geschrift uitmaakt, maar het staat aan het Hof na te gaan of de 

rechter het wettelijk begrip waarschijnlijkheid niet heeft miskend."); H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, "Bewijzen en 

bewijs: inhoud van de begrippen" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., 

VI.1-4; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2: de algemene leer van de verbintenis, Brugge, die Keure, 2009, 152; K. 

WAGNER, "Actualia burgerlijk bewijsrecht", P&B 2009, 154; K. WAGNER, Burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2014, 

540. 
1104 H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, "Bewijzen en bewijs: inhoud van de begrippen" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig 

Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.1-4; K. WAGNER, "Actualia burgerlijk bewijsrecht", P&B 2009, 

154. 
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§2. Geschreven rechtshandeling als bewijsmiddel 

 FUNCTIONELE BENADERING VAN GESCHRIFT AAN DE HAND VAN LEESBAARHEID, STABILITEIT 

EN ONVERANDERLIJKHEID – Zowel mondelinge als geschreven rechtshandelingen zijn geldig. 

In de meeste gevallen maakt men van een rechtshandeling echter een geschrift op. Traditioneel 

was een geschrift een leesbare neerslag van gedachten, weergegeven door middel van 

lettertekens op een materiële drager.1105 Vandaag de dag zijn de materiële dragers van 

informatie exponentieel gegroeid, door de verveelvoudiging van mogelijke procedés van 

gegevensoverbrenging in de elektronische omgeving.1106 Dit doet de vraag rijzen of 

magnetische dragers (magneetkaart, harde schijf van een computersysteem), optische dragers 

(cd-rom, DVD) of elektronische dragers (chipkaart) ook als geschriften kunnen worden 

beschouwd.1107 Om na te gaan wat een geschrift is, dringt zich een functionele benadering 

op.1108 Eerder dan naar de fysieke vorm van de drager van informatie te kijken, zoekt men dan 

waartoe een geschrift moet dienen.1109 Hierbij zijn drie cruciale kenmerken te onderscheiden. 

De eerste voorwaarde, namelijk de leesbaarheid, vereist dat informatie verstaanbaar is en 

toegankelijk is voor de mens via een bepaald procedé.1110 Papieren geschriften, die op zich 

zichtbaar zijn en opgesteld zijn met letters en woorden, zijn leesbaar. Met deze voorwaarde 

wijst men in een elektronische context niet enkel op leesbaarheid met het blote oog, maar ook 

                                                 
1105 Amendementen bij het Wetsvoorstel tot introductie van nieuwe telecommunicatiemiddelen in de gerechtelijke en de 

buitengerechtelijke procedure, Parl. St. Kamer 1999-2000, n° 50-38/006, 6; D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, 

Brussel, Larcier, 2002, 139-140; K. WAGNER, Burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2014, 629. 
1106 Amendementen bij het Wetsvoorstel tot introductie van nieuwe telecommunicatiemiddelen in de gerechtelijke en de 

buitengerechtelijke procedure, Parl. St. Kamer 1999-2000, n° 50-38/006, 6. Frankrijk:J. FLOUR, J.-L. AUBERT en E. SAVAUX, 

Droit civil, Les obligations, 1. L'acte juridique, Parijs, A. Colin, 2008, 20; L. GRYNBAUM, "Preuve" in Répertoire de droit 

commercial, Parijs, Dalloz, 2011, n° 67; P. MALINVAUD en D. FENOUILLET, Droit des Obligations, Parijs, LexisNexis, 2012, 

274; F. TERRE, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 168. 
1107 Amendementen bij het Wetsvoorstel tot introductie van nieuwe telecommunicatiemiddelen in de gerechtelijke en de 

buitengerechtelijke procedure, Parl. St. Kamer 1999-2000, n° 50-38/006, 6. Frankrijk: J. FLOUR, J.-L. AUBERT en E. SAVAUX, 

Droit civil, Les obligations, 1. L'acte juridique, Parijs, A. Colin, 2008, 20; L. GRYNBAUM, "Preuve" in Répertoire de droit 

commercial, Parijs, Dalloz, 2011, n° 67; P. MALINVAUD en D. FENOUILLET, Droit des Obligations, Parijs, LexisNexis, 2012, 

274; F. TERRE, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 168. 
1108 Artikel XII.15 WER ("Aan elke wettelijke of reglementaire vormvereiste voor de totstandkoming van contracten langs 

elektronische weg is voldaan wanneer de functionele kwaliteiten van deze vereiste zijn gevrijwaard."); Amendementen bij het 

Wetsvoorstel tot introductie van nieuwe telecommunicatiemiddelen in de gerechtelijke en de buitengerechtelijke procedure, 

Parl. St. Kamer 1999-2000, n° 50-38/006, 6; B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 245; A. DE 

BOECK, "De bewijskracht van de onderhandse akte: voorzichtige versoepeling van de vormvereisten; op weg naar meer? Enkele 

bedenkingen bij Cass. 26 april 2001" (noot onder Cass. 26 april 2001), TBBR 2006, 349; D. MOUGENOT, Droit des obligations. 

La preuve, Brussel, Larcier, 2002, 140; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2: de algemene leer van de verbintenis, Brugge, 

die Keure, 2009, 169; K. WAGNER, Burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2014, 631. Frankrijk: Artikel 1316-1 CC 

("L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être 

dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir 

l'intégrité."); Artikel 1366 nieuwe CC ("L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous 

réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature 

à en garantir l'intégrité."). 
1109 Amendementen bij het Wetsvoorstel tot introductie van nieuwe telecommunicatiemiddelen in de gerechtelijke en de 

buitengerechtelijke procedure, Parl. St. Kamer 1999-2000, n° 50-38/006, 6; D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, 

Brussel, Larcier, 2002, 140; B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 245; K. WAGNER, Burgerlijk 

procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2014, 631. 
1110 Amendementen bij het Wetsvoorstel tot introductie van nieuwe telecommunicatiemiddelen in de gerechtelijke en de 

buitengerechtelijke procedure, Parl. St. Kamer 1999-2000, n° 50-38/006, 7; B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, 

Mechelen, Kluwer, 2013, 247; D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002, 141; M. E. STORME, 

"Algemene beginselen van bewijs in het vermogensrecht" in B. ALLEMEERSCH, P. LONDERS en S. SROKA (eds.), Bewijsrecht, 

Gent, Larcier, 2007, 34. 
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de leesbaarheid via het gebruik van hulpmiddelen.1111 Toegankelijkheid is enkel gewaarborgd 

wanneer de sleutel voor de ontcijfering gemakkelijk te verkrijgen is.1112 Daarnaast moet een 

geschrift ook stabiel zijn, wat wil zeggen dat het duurzaam kan blijven bestaan en op elk 

moment kan worden geconsulteerd.1113 Deze duurzaamheid doelt eerder op de inhoud dan op 

de drager van de informatie.1114 Een derde kenmerk is onveranderlijkheid.1115 

Onveranderlijkheid betekent dat noch partijen noch derden een document (on)vrijwillig kunnen 

aanpassen.1116  

 GESCHREVEN RECHTSHANDELING IS VAAK AKTE (ONDERTEKEND GESCHRIFT DAT ALS 

BEWIJS DIENT EN TER BESCHIKKING GESTELD IS) – Geschreven rechtshandelingen presenteren 

zich vaak in de vorm van akten. Een akte sensu stricto is een "ondertekend geschrift, opgemaakt 

om tot bewijs te dienen, ter beschikking gesteld van hem ten grieve van wie het stuk is 

opgemaakt."1117 Om als akte beschouwd te kunnen worden, moet een document steeds 

                                                 
1111 Amendementen bij het Wetsvoorstel tot introductie van nieuwe telecommunicatiemiddelen in de gerechtelijke en de 

buitengerechtelijke procedure, Parl. St. Kamer 1999-2000, n° 50-38/006, 7; B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, 

Mechelen, Kluwer, 2013, 247; D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002, 142; M. E. STORME, 

"Algemene beginselen van bewijs in het vermogensrecht" in B. ALLEMEERSCH, P. LONDERS en S. SROKA (eds.), Bewijsrecht, 

Gent, Larcier, 2007, 34; K. WAGNER, Burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2014, 630. Frankrijk: L. GRYNBAUM, 

"Preuve" in Répertoire de droit commercial, Parijs, Dalloz, 2011, n° 69. 
1112 M. E. STORME, "Algemene beginselen van bewijs in het vermogensrecht" in B. ALLEMEERSCH, P. LONDERS en S. SROKA 

(eds.), Bewijsrecht, Gent, Larcier, 2007, 34. 
1113 Amendementen bij het Wetsvoorstel tot introductie van nieuwe telecommunicatiemiddelen in de gerechtelijke en de 

buitengerechtelijke procedure, Parl. St. Kamer 1999-2000, n° 50-38/006, 7; B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, 

Mechelen, Kluwer, 2013, 247; D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002, 141; M. E. STORME, 

"Algemene beginselen van bewijs in het vermogensrecht" in B. ALLEMEERSCH, P. LONDERS en S. SROKA (eds.), Bewijsrecht, 

Gent, Larcier, 2007, 40. 
1114 Amendementen bij het Wetsvoorstel tot introductie van nieuwe telecommunicatiemiddelen in de gerechtelijke en de 

buitengerechtelijke procedure, Parl. St. Kamer 1999-2000, n° 50-38/006, 7; M. E. STORME, "Algemene beginselen van bewijs 

in het vermogensrecht" in B. ALLEMEERSCH, P. LONDERS en S. SROKA (eds.), Bewijsrecht, Gent, Larcier, 2007, 40. 
1115 Amendementen bij het Wetsvoorstel tot introductie van nieuwe telecommunicatiemiddelen in de gerechtelijke en de 

buitengerechtelijke procedure, Parl. St. Kamer 1999-2000, n° 50-38/006, 6-7; D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, 

Brussel, Larcier, 2002, 141; K. WAGNER, Burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2014, 632-633. 
1116 D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002, 141. 
1117 K. WAGNER, "Actualia burgerlijk bewijsrecht", P&B 2009, 160; K. WAGNER, Burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 

2014, 554. Nederland: Artikel 156, 1e lid Nederlands Rv ("Akten zijn ondertekende geschriften, bestemd om tot bewijs te 

dienen."). 
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ondertekend zijn.1118 Een handtekening verschaft een akte zijn volle juridische waarde.1119 Het 

teken heeft een dubbele functie. Enerzijds identificeert het de ondertekenaar.1120 Door de 

plaatsing van zijn handtekening, maakt hij zijn fysieke aanwezigheid bij de opmaak van de 

rechtshandeling, net als zijn medewerking bij de totstandkoming ervan, duidelijk.1121 

                                                 
1118 B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 249; R. DEKKERS, A. L. VERBEKE, N. CARETTE en 

K. VANHOVE, Handboek burgerlijk recht. 3: Verbintenissen, bewijsleer, gebruikelijke contracten, Antwerpen, Intersentia, 

2007, 398, 400; H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, "Het schriftelijk bewijs" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek 

Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.3-18; D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 

2002, 161; I. SAMOY en S. HOUTMEYERS, "Over de verkoop van een onroerend goed via e-mail of sms: bewijs en precontractuele 

aansprakelijkheid" (noot onder Gent 26 september 2013 en Antwerpen 24 juni 2013), T.Not. 2014, 331; S. STIJNS, 

Verbintenissenrecht. Boek 2: de algemene leer van de verbintenis, Brugge, die Keure, 2009, 168; B. VAN BAEVEGHEM, "De 

paraaf: 'Slip of the pen' of geldige handtekening?" (noot onder Cass. 13 mei 2005), TBBR 2006, 594; B. VAN DEN BERGH, "De 

boekhouding op de weegschaal van Vrouwe Justitia: een 'balans'" (noot onder Cass. 3 december 2007), TBBR 2010, 32; K. 

WAGNER, "Actualia burgerlijk bewijsrecht", P&B 2009, 160; K. WAGNER, Burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2014, 

553-554. Frankrijk: Artikel 1316-4 CC ("La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui 

l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un 

officier public, elle confère l'authenticité à l'acte."); Nieuw artikel 1367 CC ("La signature nécessaire à la perfection d'un acte 

juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est 

apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte."); B. FAGES, Droit des obligations, Parijs, LGDJ, 2011, 139; 

D. GUEVEL, "Fasc. unique : Contrats et Obligations . – Actes sous seing(s) privé(s) . – Règles générales" in JurisClasseur Civil 

Code, losbl., n° 8; L. GRYNBAUM, "Preuve" in Répertoire de droit commercial, Parijs, Dalloz, 2011, n° 72; P. MALINVAUD en 

D. FENOUILLET, Droit des Obligations, Parijs, LexisNexis, 2012, 282; J. L. MOURALIS, "Preuve (1° modes de preuve)" in 

Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2014, n° 21; F. TERRE, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 

2009, 173. Nederland: Artikel 156, 1e lid Nederlands Rv ("Akten zijn ondertekende geschriften, bestemd om tot bewijs te 

dienen."); D. J. BEENDERS, "Authentieke akten; onderhandse akten" in Tekst en Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering, 

Deventer, Kluwer, losbl., n° 2; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 50. 
1119 Amendementen bij het Wetsvoorstel tot introductie van nieuwe telecommunicatiemiddelen in de gerechtelijke en de 

buitengerechtelijke procedure, Parl. St. Kamer 1999-2000, n° 50-38/006, 7; B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, 

Mechelen, Kluwer, 2013, 249; H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, "Het schriftelijk bewijs" in J. ROODHOOFT (ed.), 

Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.3-18; M. E. STORME, "Algemene beginselen van 

bewijs in het vermogensrecht" in B. ALLEMEERSCH, P. LONDERS en S. SROKA (eds.), Bewijsrecht, Gent, Larcier, 2007, 35; B. 

VAN DEN BERGH, "De boekhouding op de weegschaal van Vrouwe Justitia: een 'balans'" (noot onder Cass. 3 december 2007), 

TBBR 2010, 32. Frankrijk: B. FAGES, Droit des obligations, Parijs, LGDJ, 2011, 139; D. GUEVEL, "Fasc. unique : Contrats et 

Obligations . – Actes sous seing(s) privé(s) . – Règles générales" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 22. 
1120 Amendementen bij het Wetsvoorstel tot introductie van nieuwe telecommunicatiemiddelen in de gerechtelijke en de 

buitengerechtelijke procedure, Parl. St. Kamer 1999-2000, n° 50-38/006, 7; Luik 5 mei 2009, Rev.not.b. 2010, 192, noot ("Par 

sa signature, chaque partie à l'acte notarié atteste de sa présence et de son entière adhésion au contenu de la convention que 

l'acte constate et authentifie."); Rb. Brussel 8 januari 2010, JLMB 2010, 1336 ("La signature se définit comme un graphisme 

personnel qui permet d'établir l'identité du signataire de l'acte et la manifestation de son consentement au contenu de celui-

ci."); B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 252; H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, "Het 

schriftelijk bewijs" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.3-18; D. 

MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002, 161; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2: de algemene 

leer van de verbintenis, Brugge, die Keure, 2009, 168; M. E. STORME, "Algemene beginselen van bewijs in het vermogensrecht" 

in B. ALLEMEERSCH, P. LONDERS en S. SROKA (eds.), Bewijsrecht, Gent, Larcier, 2007, 34. Frankrijk: Artikel 1316-4 CC ("La 

signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties 

aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte."); 

Nieuw artikel 1367 CC ("La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son 

consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité 

à l'acte."); B. FAGES, Droit des obligations, Parijs, LGDJ, 2011, 139; J. FLOUR, J.-L. AUBERT en E. SAVAUX, Droit civil, Les 

obligations, 1. L'acte juridique, Parijs, A. Colin, 2008, 22; L. GRYNBAUM, "Preuve" in Répertoire de droit commercial, Parijs, 

Dalloz, 2011, n° 72; D. GUEVEL, "Fasc. unique : Contrats et Obligations . – Actes sous seing(s) privé(s) . – Règles générales" 

in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 22; P. MALINVAUD en D. FENOUILLET, Droit des Obligations, Parijs, LexisNexis, 2012, 

282; J. L. MOURALIS, "Preuve (1° modes de preuve)" in Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2014, n° 21; F. TERRE, P. 

SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 173. 
1121 Luik 5 mei 2009, Rev.not.b. 2010, 192, noot ("Par sa signature, chaque partie à l'acte notarié atteste de sa présence et de 

son entière adhésion au contenu de la convention que l'acte constate et authentifie."); B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in 

APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 253; D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002, 161. Frankrijk: 

Artikel 1316-4 CC ("La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le 

consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère 

l'authenticité à l'acte."); Nieuw artikel 1367 CC ("La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son 
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Anderzijds is het ook een uiting van de wil van de ondertekenaar om zich de inhoud van de akte 

die hij ondertekent toe te eigenen.1122 Een akte kan onderhands of authentiek zijn. "Een 

authentieke akte is een akte die in de wettelijke vorm is verleden voor openbare ambtenaren die 

daartoe bevoegd zijn ter plaatse waar zij is opgemaakt."1123 Een geldige authentieke akte moet 

tot stand komen via de rechtsgeldige tussenkomst van een hiertoe bevoegde openbaar 

ambtenaar.1124 Zo is een ambtenaar van de burgerlijke stand wel een openbaar ambtenaar, maar 

hij is onbevoegd voor de opstelling van een authentieke verkoopakte van een onroerend goed. 

Een onderhandse akte is "een geschrift dat niet werd opgesteld door een openbaar ambtenaar 

                                                 
auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier 

public, elle confère l'authenticité à l'acte."); B. FAGES, Droit des obligations, Parijs, LGDJ, 2011, 139; J. FLOUR, J.-L. AUBERT 

en E. SAVAUX, Droit civil, Les obligations, 1. L'acte juridique, Parijs, A. Colin, 2008, 22; L. GRYNBAUM, "Preuve" in Répertoire 

de droit commercial, Parijs, Dalloz, 2011, n° 72; D. GUEVEL, "Fasc. unique : Contrats et Obligations . – Actes sous seing(s) 

privé(s) . – Règles générales" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 22; P. MALINVAUD en D. FENOUILLET, Droit des 

Obligations, Parijs, LexisNexis, 2012, 282; J. L. MOURALIS, "Preuve (1° modes de preuve)" in Répertoire de droit civil, Parijs, 

Dalloz, 2014, n° 21. 
1122 Amendementen bij het Wetsvoorstel tot introductie van nieuwe telecommunicatiemiddelen in de gerechtelijke en de 

buitengerechtelijke procedure, Parl. St. Kamer 1999-2000, n° 50-38/006, 7; Luik 5 mei 2009, Rev.not.b. 2010, 192, noot ("Par 

sa signature, chaque partie à l'acte notarié atteste de sa présence et de son entière adhésion au contenu de la convention que 

l'acte constate et authentifie."); Rb. Brussel 8 januari 2010, JLMB 2010, 1336 ("La signature se définit comme un graphisme 

personnel qui permet d'établir l'identité du signataire de l'acte et la manifestation de son consentement au contenu de celui-

ci."); B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 252, 253; R. DEKKERS, A. L. VERBEKE, N. CARETTE 

en K. VANHOVE, Handboek burgerlijk recht. 3: Verbintenissen, bewijsleer, gebruikelijke contracten, Antwerpen, Intersentia, 

2007, 398, 402; H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, "Het schriftelijk bewijs" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek 

Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.3-18; D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 

2002, 161; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2: de algemene leer van de verbintenis, Brugge, die Keure, 2009, 168; B. VAN 

BAEVEGHEM, "De paraaf: 'Slip of the pen' of geldige handtekening?" (noot onder Cass. 13 mei 2005), TBBR 2006, 596. 

Frankrijk: J. FLOUR, J.-L. AUBERT en E. SAVAUX, Droit civil, Les obligations, 1. L'acte juridique, Parijs, A. Colin, 2008, 22. 

Engeland: K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 56. 
1123 Artikel 1317 BW. Frankrijk: Artikel 1317 CC ("L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le 

droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises."); Nieuw artikel 1369 CC ("L'acte 

authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour 

instrumenter."). Nederland: Artikel 156, 2e lid Nederlands Rv ("Authentieke akten zijn akten in de vereiste vorm en 

bevoegdelijk opgemaakt door ambtenaren, aan wie bij of krachtens de wet is opgedragen op die wijze te doen blijken van door 

hen gedane waarnemingen of verrichtingen. Als authentieke akten worden tevens beschouwd de akten, waarvan het opmaken 

aan ambtenaren is voorbehouden, doch waarvan de wet het opmaken in bepaalde gevallen aan anderen dan ambtenaren 

opdraagt."); D. J. BEENDERS, "Authentieke akten; onderhandse akten" in Tekst en Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering, 

Deventer, Kluwer, losbl., n° 3; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 50-

51. 
1124 Artikel 1317 BW; B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 287; R. DEKKERS, A. L. VERBEKE, 

N. CARETTE en K. VANHOVE, Handboek burgerlijk recht. 3: Verbintenissen, bewijsleer, gebruikelijke contracten, Antwerpen, 

Intersentia, 2007, 392; H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, "Het schriftelijk bewijs" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig 

Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.3-20. Frankrijk: Artikel 1317 CC ("L'acte authentique est celui 

qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités 

requises."); Artikel 1316-4 CC ("La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle 

manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, 

elle confère l'authenticité à l'acte."); Nieuw artikel 1369 CC ("L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités 

requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter."); J. L. MOURALIS, "Preuve (1° modes de 

preuve)" in Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2014, n° 21; I. PETEL-TEYSSIE, " Fasc. unique : Contrats et Obligations . – 

Preuve littérale . – Acte authentique" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 6; J. FLOUR, J.-L. AUBERT en E. SAVAUX, Droit 

civil, Les obligations, 1. L'acte juridique, Parijs, A. Colin, 2008, 26-27; L. GRYNBAUM, "Preuve" in Répertoire de droit 

commercial, Parijs, Dalloz, 2011, n° 80; P. MALINVAUD en D. FENOUILLET, Droit des Obligations, Parijs, LexisNexis, 2012, 

287. Nederland: Artikel 156, 2e lid Nederlands Rv ("Authentieke akten zijn akten in de vereiste vorm en bevoegdelijk 

opgemaakt door ambtenaren, aan wie bij of krachtens de wet is opgedragen op die wijze te doen blijken van door hen gedane 

waarnemingen of verrichtingen. Als authentieke akten worden tevens beschouwd de akten, waarvan het opmaken aan 

ambtenaren is voorbehouden, doch waarvan de wet het opmaken in bepaalde gevallen aan anderen dan ambtenaren 

opdraagt."); D. J. BEENDERS, "Authentieke akten; onderhandse akten" in Tekst en Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering, 

Deventer, Kluwer, losbl., n° 3; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 51. 
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handelend in het kader van zijn bevoegdheid om authentieke akten op te stellen en dat partijen 

zich in tempore non suspecto hebben toegeëigend tot bewijs van een rechtshandeling, door het 

te ondertekenen."1125 Alle akten die niet authentiek zijn, zijn onderhands. Behalve het bestaan 

van een handtekening, zijn er in principe geen vereisten voor de geldigheid van onderhandse 

akten: ze zijn over het algemeen vormvrij.1126  

 SCHRIFTELIJKE CONTRACTEN DIE GEEN AKTE ZIJN, KUNNEN BEGIN VAN BEWIJS DOOR 

GESCHRIFT UITMAKEN – Wat nu wanneer een rechtshandeling is opgesteld in geschreven vorm, 

maar geen handtekening bevat? Of wanneer één van de andere voorwaarden waaraan een 

authentieke of onderhandse akte moet voldoen, niet nageleefd is?1127 Dergelijke geschriften zijn 

geen akten, maar kunnen onder bepaalde voorwaarden gekwalificeerd worden als een begin 

van bewijs door geschrift.1128 Dit is een restcategorie, waaronder alle geschriften kunnen vallen 

                                                 
1125 H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, "Het schriftelijk bewijs" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek 

Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.3-21-VI.3.-22. Zie ook B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, 

Mechelen, Kluwer, 2013, 294; R. DEKKERS, A. L. VERBEKE, N. CARETTE en K. VANHOVE, Handboek burgerlijk recht. 3: 

Verbintenissen, bewijsleer, gebruikelijke contracten, Antwerpen, Intersentia, 2007, 400; D. MOUGENOT, Droit des obligations. 

La preuve, Brussel, Larcier, 2002, 158. Nederland: Artikel 156, 3e lid Nederlands Rv ("Onderhandse akten zijn alle akten die 

niet authentieke akten zijn.."); D. J. BEENDERS, "Authentieke akten; onderhandse akten" in Tekst en Commentaar Burgerlijke 

Rechtsvordering, Deventer, Kluwer, losbl., n° 6; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi 

Libri, 2009, 51. 
1126 B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 295; H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, "Het 

schriftelijk bewijs" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.3-22; D. 

MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002, 158. Een uitzondering bestaat voor akten die een 

wederkerig contract bevatten of akten die een eenzijdige verbintenis met betrekking tot een geldsom of vervangbare zaken 

inhouden. Respectievelijk artikel 1325 BW ("Onderhandse akten die wederkerige overeenkomsten bevatten, zijn slechts geldig 

voor zover zij opgemaakt zijn in zoveel originelen als er partijen zijn die een onderscheiden belang hebben. Eén origineel is 

voldoende voor allen die hetzelfde belang hebben. In elk origineel moet vermeld worden hoeveel originelen zijn opgemaakt. 

Echter kan het ontbreken van de vermelding dat de originelen in tweevoud, drievoud, enz., zijn opgemaakt, niet ingeroepen 

worden door hem die zijnerzijds de overeenkomst heeft uitgevoerd, welke in de akte is vervat.") en artikel 1326 BW ("Een 

onderhands biljet of een onderhandse belofte waarbij een enkele partij zich tegenover de andere verbindt om haar een geldsom 

of een waardeerbare zaak te betalen, moet geheel geschreven zijn met de hand van de ondertekenaar; of tenminste moet deze, 

benevens zijn handtekening, met de hand een goed voor of een goedgekeurd voor geschreven hebben, waarbij de som of de 

hoeveelheid van de zaak voluit in letters is uitgedrukt; Uitgezonderd ingeval de akte uitgaat van kooplieden, ambachtslieden, 

landbouwers, wijngaardeniers, dagloners of dienstboden.") leggen voor deze akten bijkomende vormvereisten neer. 

Frankrijk: Cass. fr. 1e civ. 21 februari 2006, JurisData n° 2006-032283; Bull. civ. 2006, I, n° 93; RTD civ. 2006, 768, noot J. 

MESTRE en B. FAGES ("Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en dehors des exceptions prévues par la loi, l'acte sous seing privé 

n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'obligent."); Cass. fr. 1e civ. 30 oktober 2008, 

JurisData n° 2008-045.637; Contrats, conc. consom. 2009, comm. 1, noot L. LEVENEUR ("Attendu qu'en dehors des exceptions 

prévues par la loi, l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'y 

obligent."); L. GRYNBAUM, "Preuve" in Répertoire de droit commercial, Parijs, Dalloz, 2011, n° 86-87; D. GUEVEL, "Fasc. 

unique : Contrats et Obligations . – Actes sous seing(s) privé(s) . – Règles générales" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 

14; P. MALINVAUD en D. FENOUILLET, Droit des Obligations, Parijs, LexisNexis, 2012, 283. 
1127 Onderhandse of authentieke akten die nietig zijn omdat ze niet voldoen aan de grondvoorwaarden, kunnen echter geen 

begin van bewijs door geschrift uitmaken. Zie H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, "Voorrang voor het geschreven bewijs" 

in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.3-10a. 
1128 Rb. Nijvel 25 oktober 2012, Le Pli Juridique 2013, 7, noot C. JASSOGNE ("L'exigence d'un écrit disparaît en cas de 

commencement de preuve par écrit (article 1347 du Code civil)."); Gent 23 april 2009, P&B 2010, 42 ("De geïntimeerden 

merken echter op dat de kwestieuze akte niet voldoet aan de vereisten van art. 1326 BW aangezien deze niet eigenhandig 

geschreven schuldbekentenis behalve de handtekening van hun rechtsvoorganger eveneens de eigenhandig door hem 

geschreven bewoordingen 'goed voor' of 'goedgekeurd voor', gevolgd door het volledig ontleend bedrag in letters had moeten 

bevatten, hetgeen de dezen niet het geval is. […] Desniettemin betreft die akte een begin van bewijs door geschrift van de 

daarin opgenomen eenzijdige verbintenis van de rechtsvoorganger van de geïntimeerden, dat kan worden aangevuld door alle 

bewijsmiddelen van recht, getuigen en vermoedens inbegrepen."); Antwerpen 29 april 2013, NjW 2014, 319, noot C. LEBON 

("Zo kan op de regel van art. 1326 BW een uitzondering gemaakt worden, wanneer er een begin van bewijs door geschrift 

aanwezig is, hetwelk kan worden aangevuld met getuigen of vermoedens (art. 1347 BW)."); B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht 

in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 250; R. DEKKERS, A. L. VERBEKE, N. CARETTE en K. VANHOVE, Handboek burgerlijk recht. 



 

 

299 

 

die geen akten zijn.1129 Het bewijsmiddel fungeert als een wettelijk correctiemechanisme dat 

toepassing vindt wanneer de wet een schriftelijk bewijs vraagt, maar er geen geschrift voorligt 

dat als akte kan gekwalificeerd worden.1130 Om een begin van bewijs door geschrift te zijn, 

moet een geschreven stuk voldoen aan drie voorwaarden. Ten eerste moet er sprake zijn van 

een geschrift.1131 Gelijk welk document, dat geschreven is op gelijk welke manier, en uitgaat 

van de partij tegen wie men het inroept, ongeacht of het origineel is of niet, komt in 

aanmerking.1132 Ten tweede moet dit uitgaan van de (vertegenwoordiger van de) persoon tegen 

wie het bewijs moet worden geleverd.1133 Deze voorwaarde is een toepassing van de algemene 

                                                 
3: Verbintenissen, bewijsleer, gebruikelijke contracten, Antwerpen, Intersentia, 2007, 399; H. MINJAUW en J. 

VANDENDRIESSCHE, "Het schriftelijk bewijs" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, 

Kluwer, losbl., VI.3-21; D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002, 168; M. E. STORME, 

"Algemene beginselen van bewijs in het vermogensrecht" in B. ALLEMEERSCH, P. LONDERS en S. SROKA (eds.), Bewijsrecht, 

Gent, Larcier, 2007, 35; K. WAGNER, "Actualia burgerlijk bewijsrecht", P&B 2009, 160; K. WAGNER, Burgerlijk procesrecht, 

Antwerpen, Maklu, 2014, 554. Frankrijk: J. FLOUR, J.-L. AUBERT en E. SAVAUX, Droit civil, Les obligations, 1. L'acte 

juridique, Parijs, A. Colin, 2008, 47; L. GRYNBAUM, "Preuve" in Répertoire de droit commercial, Parijs, Dalloz, 2011, n° 73; 

J. L. MOURALIS, "Preuve (1° modes de preuve)" in Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2014, n° 191, 337, 350. 
1129 K. WAGNER, "Actualia burgerlijk bewijsrecht", P&B 2009, 160; K. WAGNER, Burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 

2014, 554. Frankrijk: J. L. MOURALIS, "Preuve (1° modes de preuve)" in Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2014, n° 

327. 
1130 Artikel 1347 BW ("Men noemt begin van bewijs door geschrift elke geschreven akte die uitgegaan is van degene tegen wie 

de vordering wordt ingesteld, of van de persoon door hem vertegenwoordigd, en waardoor het beweerde feit waarschijnlijk 

wordt gemaakt."); K. WAGNER, Burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2014, 638. Frankrijk: Artikel 1347 CC ("Les 

règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit 

qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait 

allégué."); Nieuw artikel 1362 CC ("Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui 

conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué."). 
1131 Rb. Gent 10 april 2012, Juristenkrant 2012 (weergave E. DE KEZEL), afl. 248, 1; T.App. 2012, 26; TBO 2012, 158 ("Daartoe 

is dus vereist 1° dat het gaat om een geschreven akte, 2° dat deze geschreven akte is uitgegaan van de verweerders (of minstens 

één van hen), en 3° dat de inhoud ervan het bestaan van de (beweerde) koop-verkoop waarschijnlijk maakt."); Rb. Nijvel 25 

oktober 2012, Le Pli Juridique 2013, 7, noot C. JASSOGNE ("Le commencement de preuve par écrit suppose un écrit, émanant 

de celui contre qui on veut prouver, rendant vraisemblable le fait allégué."); B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, 

Mechelen, Kluwer, 2013, 396; R. DEKKERS, A. L. VERBEKE, N. CARETTE en K. VANHOVE, Handboek burgerlijk recht. 3: 

Verbintenissen, bewijsleer, gebruikelijke contracten, Antwerpen, Intersentia, 2007, 398, 431; H. MINJAUW en J. 

VANDENDRIESSCHE, "Voorrang voor het geschreven bewijs" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, 

Mechelen, Kluwer, losbl., VI.3-9; D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002, 127; I. SAMOY en 

S. HOUTMEYERS, "Over de verkoop van een onroerend goed via e-mail of sms: bewijs en precontractuele aansprakelijkheid" 

(noot onder Gent 26 september 2013 en Antwerpen 24 juni 2013), T.Not. 2014, 334; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2: 

de algemene leer van de verbintenis, Brugge, die Keure, 2009, 182. Frankrijk: B. FAGES, Droit des obligations, Parijs, LGDJ, 

2011, 137; J. FLOUR, J.-L. AUBERT en E. SAVAUX, Droit civil, Les obligations, 1. L'acte juridique, Parijs, A. Colin, 2008, 47; 

J. L. MOURALIS, "Preuve (1° modes de preuve)" in Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2014, n° 331. 
1132 Antwerpen 31 oktober 2011, P&B 2012, 93, noot B. SAMYN ("Het geschrift bedoeld bij art. 1347 B.W. moet in de meest 

brede zin worden opgevat. Het kan gaan om het even welk document dat in één of andere geschreven vorm uitgaat van degene 

tegen wie men het inroept."); B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 397. Frankrijk: J. L. 

MOURALIS, "Preuve (1° modes de preuve)" in Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2014, n° 332. 
1133 Brussel 16 maart 2009, Bank Fin.R. 2009, 237; JT 2009, 757; TBBR 2010, 353, noot H. JACQUEMIN; TBH 2011, 338, noot 

A. ANDRE-DUMONT ("Le commencement de preuve par écrit, au sens de l'article 1347 du Code civil, doit émaner de celui 

auquel on l'oppose."); Antwerpen 31 oktober 2011, P&B 2012, 93, noot B. SAMYN ("De toepassing van de hierboven geciteerde 

wetsbepaling vereist daarnaast dat het geschrift is uitgegaan van degene tegen wie men dat geschrift inroept."); Rb. Gent 10 

april 2012, Juristenkrant 2012 (weergave E. DE KEZEL), afl. 248, 1; T.App. 2012, 26; TBO 2012, 158 ("Daartoe is dus vereist 

1° dat het gaat om een geschreven akte, 2° dat deze geschreven akte is uitgegaan van de verweerders (of minstens één van 

hen), en 3° dat de inhoud ervan het bestaan van de (beweerde) koop-verkoop waarschijnlijk maakt."); Rb. Nijvel 25 oktober 

2012, Le Pli Juridique 2013, 7, noot C. JASSOGNE; B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 399; 

R. DEKKERS, A. L. VERBEKE, N. CARETTE en K. VANHOVE, Handboek burgerlijk recht. 3: Verbintenissen, bewijsleer, 

gebruikelijke contracten, Antwerpen, Intersentia, 2007, 398, 431; H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, "Voorrang voor het 

geschreven bewijs" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.3-10; D. 

MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002, 128; I. SAMOY en S. HOUTMEYERS, "Over de verkoop 

van een onroerend goed via e-mail of sms: bewijs en precontractuele aansprakelijkheid" (noot onder Gent 26 september 2013 



 

 

300 

 

regel dat men niet eenzijdig in een volledig bewijs van zijn eigen aanspraken kan voorzien.1134 

Dit wil niet zeggen dat enkel geschriften geredigeerd door de partij tegen wie men het oproept 

als begin van bewijs door geschrift kunnen gelden. Het is immers niet noodzakelijk dat het 

geschrift werkelijk van die persoon afkomstig is. Het volstaat dat hij op gelijk welke manier 

heeft ingestemd met het geschrift en het zich heeft toegeëigend, ook al is het afkomstig van een 

derde.1135 Ten derde moet het geschrift het te bewijzen feit waarschijnlijk maken.1136 Hiermee 

wordt bedoeld dat het voorgelegd document aan het te bewijzen feit een overtuigende schijn 

van waarachtigheid verleent, zodat het geloofwaardig en aannemelijk wordt.1137 Het begin van 

                                                 
en Antwerpen 24 juni 2013), T.Not. 2014, 334; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2: de algemene leer van de verbintenis, 

Brugge, die Keure, 2009, 182; K. WAGNER, Burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2014, 638. Frankrijk: B. FAGES, Droit 

des obligations, Parijs, LGDJ, 2011, 137; J. FLOUR, J.-L. AUBERT en E. SAVAUX, Droit civil, Les obligations, 1. L'acte juridique, 

Parijs, A. Colin, 2008, 48; J. L. MOURALIS, "Preuve (1° modes de preuve)" in Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2014, n° 

358. 
1134 B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 399. Frankrijk: J. L. MOURALIS, "Preuve (1° modes 

de preuve)" in Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2014, n° 360. 
1135 Rb. Brugge 23 november 2007, TGR-TWVR 2008, 192 ("Het is niet vereist dat deze persoon de akte heeft ondertekend, 

laat staan eigenhandig heeft geschreven of opgesteld, het volstaat dat hij zich dit document eigen heeft gemaakt."); Vred. 

Wervik 20 maart 2012, TGR-TWVR 2012, 251, noot L. VAN DORPE ("Daartoe kan elke geschreven akte worden aangewend 

waardoor het beweerde feit waarschijnlijk wordt gemaakt en dat uitgaat van de partij tegen wie men het bewijs wil leveren; 

het geschrift wordt niet enkel geacht uit te gaan van degene tegen wie de vordering wordt gesteld, wanneer hij het zelf 

ondertekende, maar ook wanneer het uitgaat van zijn lasthebber of wanneer het opgesteld is door een derde, op voorwaarde 

dat hij zich de inhoud ervanuitdrukkelijk of stilzwijgend heeft eigen gemaakt."); R. DEKKERS, A. L. VERBEKE, N. CARETTE en 

K. VANHOVE, Handboek burgerlijk recht. 3: Verbintenissen, bewijsleer, gebruikelijke contracten, Antwerpen, Intersentia, 

2007, 398, 432; H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, "Voorrang voor het geschreven bewijs" in J. ROODHOOFT (ed.), 

Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.3-10; D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, 

Brussel, Larcier, 2002, 129, 130; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2: de algemene leer van de verbintenis, Brugge, die 

Keure, 2009, 182; K. WAGNER, Burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2014, 638. Frankrijk: Artikel 1347 CC ("Les 

règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit 

qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait 

allégué."); Nieuw artikel 1362 CC ("Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui 

conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué."); J. FLOUR, J.-L. AUBERT en E. SAVAUX, 

Droit civil, Les obligations, 1. L'acte juridique, Parijs, A. Colin, 2008, 48; J. L. MOURALIS, "Preuve (1° modes de preuve)" in 

Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2014, n° 365. 
1136 Artikel 1347 BW ("Men noemt begin van bewijs door geschrift elke geschreven akte die uitgegaan is van degene tegen wie 

de vordering wordt ingesteld, of van de persoon door hem vertegenwoordigd, en waardoor het beweerde feit waarschijnlijk 

wordt gemaakt."); Antwerpen 14 februari 2005, NJW 2006, 34, noot E. BREWAEYS ("De eerste rechter stelde ook terecht dat 

er slechts sprake kan zijn van een begin van bewijs door geschrift als het beweerde feit door een geschreven akte 'waarschijnlijk' 

wordt gemaakt."); Antwerpen 31 oktober 2011, P&B 2012, 93, noot B. SAMYN ("Een derde voorwaarde is dat het beweerde 

feit door het geschrift waarschijnlijk wordt gemaakt."); Rb. Gent 10 april 2012, Juristenkrant 2012 (weergave E. DE KEZEL), 

afl. 248, 1; T.App. 2012, 26; TBO 2012, 158 ("Daartoe is dus vereist 1° dat het gaat om een geschreven akte, 2° dat deze 

geschreven akte is uitgegaan van de verweerders (of minstens één van hen), en 3° dat de inhoud ervan het bestaan van de 

(beweerde) koop-verkoop waarschijnlijk maakt."); Rb. Nijvel 25 oktober 2012, Le Pli Juridique 2013, 7, noot C. JASSOGNE 

("Le commencement de preuve par écrit suppose un écrit, émanant de celui contre qui on veut prouver, rendant vraisemblable 

le fait allégué."); B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 403; R. DEKKERS, A. L. VERBEKE, N. 

CARETTE en K. VANHOVE, Handboek burgerlijk recht. 3: Verbintenissen, bewijsleer, gebruikelijke contracten, Antwerpen, 

Intersentia, 2007, 398, 431; H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, "Voorrang voor het geschreven bewijs" in J. ROODHOOFT 

(ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.3-11; D. MOUGENOT, Droit des obligations. La 

preuve, Brussel, Larcier, 2002, 127; I. SAMOY en S. HOUTMEYERS, "Over de verkoop van een onroerend goed via e-mail of 

sms: bewijs en precontractuele aansprakelijkheid" (noot onder Gent 26 september 2013 en Antwerpen 24 juni 2013), T.Not. 

2014, 334; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2: de algemene leer van de verbintenis, Brugge, die Keure, 2009, 182 

Frankrijk: B. FAGES, Droit des obligations, Parijs, LGDJ, 2011, 134; J. FLOUR, J.-L. AUBERT en E. SAVAUX, Droit civil, Les 

obligations, 1. L'acte juridique, Parijs, A. Colin, 2008, 48; J. L. MOURALIS, "Preuve (1° modes de preuve)" in Répertoire de 

droit civil, Parijs, Dalloz, 2014, n° 396. 
1137 Antwerpen 14 februari 2005, NJW 2006, 34, noot E. BREWAEYS ("Waarschijnlijk betekent dat het feit, door het geschrift, 

een schijn van waarachtigheid krijgt."); Antwerpen 31 oktober 2011, P&B 2012, 93, noot B. SAMYN ("Waarschijnlijkheid 

betekent dat het feit door het betrokken geschrift een schijn van waarachtigheid krijgt."); B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht 

in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 403; R. DEKKERS, A. L. VERBEKE, N. CARETTE en K. VANHOVE, Handboek burgerlijk recht. 
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bewijs door geschrift beoogt op zich niet een beweerd feit te bewijzen, maar laat wel toe 

aanvullende bewijsmiddelen te gebruiken.1138 Meer zelfs, het begin van bewijs door geschrift 

vormt in feite op zichzelf geen voldoende bewijs, maar het moet worden aangevuld met 

gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens en getuigenissen.1139 Aldus 

vormt het begin van bewijs door geschrift maar een vertrekpunt voor de rechter, dat zonder de 

combinatie met andere bewijsmiddelen geen volledig bewijs kan uitmaken.1140 De aanvullende 

bewijsmiddelen mogen niet in het geschrift zelf opgenomen zijn.1141 

§3. Problematische verhouding bewijs – interpretatie: bewijswaarde en bewijskracht 

 PROBLEMATISCHE VERHOUDING INTERPRETATIE – BEWIJS STELT ZICH WANNEER 

RECHTSHANDELING NEERSLAG VINDT IN GESCHRIFT – Het relatief belang dat bij de 

interpretatie aan de verschillende bewijsmiddelen moet gehecht worden, vloeit rechtstreeks 

voort uit de bewijsregels. De regels geven immers weer welke bewijsmiddelen mogen 

aangedragen worden en wat hun onderlinge verhouding is. Zowel mondelinge als geschreven 

rechtshandelingen zijn geldig. In de meeste gevallen vindt een rechtshandeling echter zijn 

neerslag in een geschrift. Zo'n geschrift kan een akte uitmaken (nr. 301), of een begin van bewijs 

door geschrift (nr. 302). Rijst er over een dergelijke, geschreven, rechtshandeling, een 

                                                 
3: Verbintenissen, bewijsleer, gebruikelijke contracten, Antwerpen, Intersentia, 2007, 398, 432; H. MINJAUW en J. 

VANDENDRIESSCHE, "Voorrang voor het geschreven bewijs" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, 

Mechelen, Kluwer, losbl., VI.3-11; D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002, 130. Frankrijk: 

J. L. MOURALIS, "Preuve (1° modes de preuve)" in Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2014, n° 396. 
1138 B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 404; M. FABRE-MAGNAN, Droit des obliations. 1. 

Contrat et engagement unilatéral in Thémis droit privé, Parijs, Presses Universitaires de France, 2012, 221. Frankrijk: B. 

FAGES, Droit des obligations, Parijs, LGDJ, 2011, 136; J. FLOUR, J.-L. AUBERT en E. SAVAUX, Droit civil, Les obligations, 1. 

L'acte juridique, Parijs, A. Colin, 2008, 48; P. MALINVAUD en D. FENOUILLET, Droit des Obligations, Parijs, LexisNexis, 2012, 

279; J. L. MOURALIS, "Preuve (1° modes de preuve)" in Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2014, n° 396. 
1139 Rb. Gent 10 april 2012, Juristenkrant 2012 (weergave E. DE KEZEL), afl. 248, 1; T.App. 2012, 26; TBO 2012, 158 ("Uit het 

bestaan van dit begin van schrift elijk bewijs volgt weliswaar dat, in afwijking van het principe van artikel 1341 van het 

Burgerlijk Wetboek (zie hoger), aanvullend bewijs door getuigen en/of vermoedens tóch toegelaten is. Maar dit aanvullend 

bewijs door getuigen en/of vermoedens is meteen ook onontbeerlijk om het bestaan van de beweerde overeenkomst afdoende 

aan te tonen. Het begin van bewijs door geschrift zal daar, op zichzelf genomen, niet toe volstaan."); Vred. Wervik 20 maart 

2012, TGR-TWVR 2012, 251, noot L. VAN DORPE ("Doch hoe dan ook brengt het begin van bewijs door geschrift op zich, nog 

geen afdoend bewijs aan voor de verbintenis: het laat enkel toe dat de schuldeiser van die verbintenis zijn bewijsvoering aanvult 

met vermoedens of getuigen – wat in beginsel niet toegelaten is voor verbintenissen van meer dan € 375. Het begin van 

geschreven bewijs moet inderdaad nog worden aangevuld met vermoedens die niet kunnen geput worden uit het stuk dat het 

begin van bewijs vormt."); R. DEKKERS, A. L. VERBEKE, N. CARETTE en K. VANHOVE, Handboek burgerlijk recht. 3: 

Verbintenissen, bewijsleer, gebruikelijke contracten, Antwerpen, Intersentia, 2007, 398, 432; H. MINJAUW en J. 

VANDENDRIESSCHE, "Voorrang voor het geschreven bewijs" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, 

Mechelen, Kluwer, losbl., VI.3-8; D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002, 127; I. SAMOY en 

S. HOUTMEYERS, "Over de verkoop van een onroerend goed via e-mail of sms: bewijs en precontractuele aansprakelijkheid" 

(noot onder Gent 26 september 2013 en Antwerpen 24 juni 2013), T.Not. 2014, 334; S. STIJNS, B. TILLEMAN, W. GOOSSENS, B. 

KOHL, E. SWAENEPOEL en K. WILLEMS, "Koop. Interpretatie en bewijs", TPR 2008, 1484; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 

2: de algemene leer van de verbintenis, Brugge, die Keure, 2009, 181; K. WAGNER, Burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 

2014, 638. Frankrijk: J. FLOUR, J.-L. AUBERT en E. SAVAUX, Droit civil, Les obligations, 1. L'acte juridique, Parijs, A. Colin, 

2008, 48; P. MALINVAUD en D. FENOUILLET, Droit des Obligations, Parijs, LexisNexis, 2012, 279; J. L. MOURALIS, "Preuve 

(1° modes de preuve)" in Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2014, n° 350, 407; F. TERRE, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les 

obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 172. 
1140 D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002, 127; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2: de 

algemene leer van de verbintenis, Brugge, die Keure, 2009, 181. Frankrijk: J. L. MOURALIS, "Preuve (1° modes de preuve)" 

in Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2014, n° 407. 
1141 D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002, 127. Frankrijk: J. L. MOURALIS, "Preuve (1° 

modes de preuve)" in Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2014, n° 410. 
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interpretatiegeschil, dan moet men steeds rekening houden met het feit dat er een geschrift 

voorligt, aangezien het geschrift een speciale status heeft binnen het bewijsrecht. 

 BEWIJSWAARDE EN BEWIJSKRACHT HEBBEN ONDERSCHEIDEN ROL BIJ DE UITLEGGING VAN 

RECHTSHANDELINGEN – In België bekijkt men de relatie tussen uitlegging en bewijs aan de 

hand van twee onderscheiden noties, namelijk de bewijswaarde en de bewijskracht van de akte. 

De term "bewijswaarde" bepaalt in grote mate welke elementen de rechter mag gebruiken bij 

de interpretatie van een rechtshandeling (nrs. 305 en volgende). Deze notie wordt in alle 

onderzochte landen gebruikt. De concrete invulling ervan is echter niet overal gelijk, zodat de 

verhouding bewijswaarde – interpretatie niet in alle onderzochte jurisdicties even 

problematisch is. De typisch Belgische problematiek van de "bewijskracht" van de akte heeft 

dan weer te maken met de soevereine appreciatiebevoegdheid van de feitenrechter in 

interpretatiekwesties (nrs. 314 en volgende). Het Belgische Hof van Cassatie voert geen 

controle uit op de uitlegging door de bodemrechter, maar mag wel nagaan of deze de akte niet 

"doet liegen" door er iets in de lezen dat erin niet aan te treffen valt en aldus de bewijskracht 

van de akte schendt.1142 De rechtspraak, de rechtsleer en zelfs de wet gebruiken de termen 

bewijswaarde en bewijskracht regelmatig als synoniemen.1143 Ook maken sommige auteurs wel 

een onderscheid, maar gebruiken ze ten onrechte de notie bewijskracht, terwijl ze eigenlijk 

doelen op de wettelijke bewijswaarde van een bewijsmiddel.1144 Deze begrippen mogen, 

                                                 
1142 Zie, voor meer informatie, J. WAELKENS, "Interpretatie van een borgtochtovereenkomst" (noot onder Cassatie 1 maart 

2012), DAOR 2013, 103-110. 
1143 B. ALLEMEERSCH en W. VANDENBUSSCHE, "De rol van de rechter bij bewijsafspraken tussen partijen" in P. WERY en S. 

STIJNS, De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, 163; F. DUMON, "De motivering van de vonnissen en 

arresten en de bewijskracht van de akten", RW 1978-79, 308. Zie bijvoorbeeld Artikel 1322 BW ("Een onderhandse akte die 

erkend is door degenen tegen wie men zich daarop beroept, of die wettelijk voor erkend wordt gehouden, heeft tussen de 

ondertekenaars van de akte en tussen hun erfgenamen en rechtverkrijgenden dezelfde bewijskracht als een authentieke akte."); 

Cass. 10 januari 1994, JT 1994, 141 ("Overwegende dat, hoewel artikel 1156 van het Burgerlijk Wetboek de rechter verplicht 

in de overeenkomsten na te gaan wat de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen is geweest, het geschrift bewijskracht 

heeft ingevolge de artikelen 1319, 1320, 1322 en 1341 van hetzelfde wetboek, zowel wat de bewoordingen als wat zijn inhoud 

betreft, zodat de rechter, wanneer er een geschrift is, daarin de wil van de partijen moet vinden."); KG Rb. Brussel 15 maart 

2004, T.Not. 2005, 167 ("De bijzondere bewijskracht, die artikel 1319 B.W. aan de authentieke akten verbindt, geldt immers 

slechts voor de vermeldingen in verband met de vaststellingen die de openbare ambtenaar binnen de wettelijke grenzen van 

zijn opdracht heeft gedaan."); Vred. Zottegem 29 juli 2010, T.Not. 2011, 51, noot F. BLONTROCK ("Voor wat de in de conclusies 

van de partijen aan bod gekomen rechtsverhouding betreft tussen enerzijds bedingen opgenomen in een compromis en 

anderzijds deze vermeld in een authentieke akte is het zo dat de bijzondere bewijskracht welke artikel 1319 Bw aan de 

authentieke akte verbindt slechts geldt voor de vermeldingen in verband met de vaststellingen die de openbare ambtenaar 

binnen de wettelijke grenzen van zijn opdracht heeft gedaan."); B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 

2013, passim; A. DE BOECK, "De bewijskracht van de onderhandse akte: voorzichtige versoepeling van de vormvereisten; op 

weg naar meer? Enkele bedenkingen bij Cass. 26 april 2001" (noot onder Cass. 26 april 2001), TBBR 2006, 348; R. DEKKERS, 

A. L. VERBEKE, N. CARETTE en K. VANHOVE, Handboek burgerlijk recht. 3: Verbintenissen, bewijsleer, gebruikelijke 

contracten, Antwerpen, Intersentia, 2007, 393; H. DE WULF, "Overzicht van rechtspraak handelsrecht 2003-2010", TPR 2011, 

951; H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, "Het schriftelijk bewijs" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek 

Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., passim; M. E. STORME, "Algemene beginselen van bewijs in het 

vermogensrecht" in B. ALLEMEERSCH, P. LONDERS en S. SROKA (eds.), Bewijsrecht, Gent, Larcier, 2007, 19; B. VAN 

BAEVEGHEM, "De paraaf: 'Slip of the pen' of geldige handtekening?" (noot onder Cass. 13 mei 2005), TBBR 2006, 594. Zie ook 

Nederland: Artikel 151 Nederlands Rv ("Dwingend bewijs houdt in dat de rechter verplicht is de inhoud van bepaalde 

bewijsmiddelen als waar aan te nemen dan wel verplicht is de bewijskracht te erkennen die de wet aan bepaalde gegevens 

verbindt."). 
1144 B. ALLEMEERSCH en W. VANDENBUSSCHE, "De rol van de rechter bij bewijsafspraken tussen partijen" in P. WERY en S. 

STIJNS, De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, 16; F. DUMON, "De motivering van de vonnissen en 

arresten en de bewijskracht van de akten", RW 1978-79, 308. Zie bijvoorbeeld B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, 
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ondanks hun nauwe verwantschap en gemeenschappelijke wettelijke basis (namelijk artikel 

1319-1322 BW), niet gelijk behandeld worden, aangezien zij elk een eigen werking hebben.1145 

Een extra moeilijkheid bestaat erin dat men in Franstalig België drie verschillende termen 

aanwendt om bewijswaarde en bewijskracht aan te duiden: valeur probante, force probante en 

foi due à l'acte. 

B. BEWIJSWAARDE1146 

§1. Definitie bewijswaarde 

 BEWIJSWAARDE IS OVERTUIGINGSKRACHT BEWIJSMIDDEL – De bewijswaarde ("la valeur 

probante")1147 van om het even welk bewijsmiddel (getuigen, vermoedens, geschriften, 

bekentenissen enzovoort) 1148, is de overtuigingskracht, de geloofwaardigheid, het vertrouwen 

dat de rechter aan het bewijsmiddel moet hechten.1149  

§2. Bijzondere en gewone bewijswaarde 

 BIJZONDERE BEWIJSWAARDE: RECHTER MOET INHOUD BEWIJSMIDDEL VOOR WAAR 

AANNEMEN – Het begrip bewijswaarde kan op zich in verschillende categorieën worden 

onderverdeeld. Zo bestaat er een onderscheid tussen bijzondere en gewone bewijswaarde. Een 

stuk heeft authentieke of bijzondere bewijswaarde wanneer de inhoud ervan zich aan de rechter 

opdringt.1150 Hij mag zich dan niet afvragen of de vaststellingen en bevestigingen van de 

opsteller wel overeenkomen met de werkelijkheid, maar moet deze voetstoots voor waar 

                                                 
Mechelen, Kluwer, 2013, 155; K. WAGNER, "Actualia burgerlijk bewijsrecht", P&B 2009, 158; K. WAGNER, Burgerlijk 

procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2014, 548. 
1145 F. DUMON, "De motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van de akten", RW 1978-79, 308; B. 

VEECKMANS, "Interpretatie en aanverwante rechtsbegrippen in geschillen tussen contractanten", Limb.Rechtsl. 2000, 337. 
1146 Zie, voor meer informatie, J. WAELKENS, "Interpretatie van een borgtochtovereenkomst" (noot onder Cassatie 1 maart 

2012), DAOR 2013, 102-103. 
1147 B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 154; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, 

"Afdeling 3. Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek 

Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-131; D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 

2002, 75; K. WAGNER, "Actualia burgerlijk bewijsrecht", P&B 2009, 158; K. WAGNER, Burgerlijk procesrecht, Antwerpen, 

Maklu, 2014, 547.  
1148 F. DUMON, "De motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van de akten", RW 1978-79, 308; D. 

MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002, 75. 
1149 B. ALLEMEERSCH en W. VANDENBUSSCHE, "De rol van de rechter bij bewijsafspraken tussen partijen" in P. WERY en S. 

STIJNS, De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, 161; B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, 

Mechelen, Kluwer, 2013, 154; L. CORNELIS, "Les clauses d'exonération de responsabilité couvrant la faute personnelle et leur 

interprétation" (noot onder Cass. 22 maart 1979), RCJB 1981, 213; W. DE BONDT, "Uitlegging van overeenkomsten naar de 

geest: mogelijkheden, grenzen en alternatieven", RW 1996-97, 1002, 1004; F. DUMON, "De motivering van de vonnissen en 

arresten en de bewijskracht van de akten", RW 1978-79, 308; D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 

2002, 75; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2: de algemene leer van de verbintenis, Brugge, die Keure, 2009, 152; W. 

VANDENBUSSCHE en W. SYS, "Het bewijs door een schriftelijke getuigenverklaring. Commentaar bij de wet van 16 juli 2012. 

Verba volant, scripta manent?", T.Fam. 2013, 33; K. WAGNER, "Actualia burgerlijk bewijsrecht", P&B 2009, 158; K. WAGNER, 

Burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2014, 547.  
1150 K. WAGNER, Burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2014, 547. Nederland: Artikel 151, 1e lid Nederlands Rv 

("Dwingend bewijs houdt in dat de rechter verplicht is de inhoud van bepaalde bewijsmiddelen als waar aan te nemen dan wel 

verplicht is de bewijskracht te erkennen die de wet aan bepaalde gegevens verbindt."); R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van 

schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 51. 
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aannemen.1151 De waarachtigheid van een bewijsmiddel met bijzondere bewijswaarde is steeds 

gewaarborgd door het optreden van een persoon bekleed met het gezag om het middel deze 

bijzondere bewijswaarde te verlenen.1152 De authentieke vermeldingen in een authentieke akte 

hebben bijzondere bewijswaarde, aangezien de waarheid van de inhoud door de optredende 

openbare ambtenaar gewaarborgd is.1153 De bijzondere bewijswaarde is beperkt tot enkel en 

alleen de authentieke vermeldingen.1154 Dit zijn die onderdelen van het geschrift die de 

                                                 
1151 J. BOUCKAERT en P. VANDENHEEDE, "De eerste beslissing van het Milieuhandhavingscollege omtrent de bewijswaarde van 

het proces-verbaal" (noot onder RvS 10 november 2010), TMR 2011, 139. 
1152 Cass. 22 oktober 2013, Pas. 2013, 2001 ("De door een deskundige gedane vaststellingen, dit zijn de precieze door hem in 

het kader van zijn opdracht persoonlijk vastgestelde feiten, hebben een authentieke bewijswaarde, die enkel door de instelling 

van de valsheidsprocedure kan worden ontkracht. Het uit deze vaststellingen door de deskundige afgeleide advies heeft 

daarentegen geen bijzondere bewijswaarde, maar wordt vrijelijk door de rechter beoordeeld."); R. DEKKERS, A. L. VERBEKE, 

N. CARETTE en K. VANHOVE, Handboek burgerlijk recht. 3: Verbintenissen, bewijsleer, gebruikelijke contracten, Antwerpen, 

Intersentia, 2007, 394; H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, "Het schriftelijk bewijs" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig 

Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.3-36. Zo heeft bijvoorbeeld de vaststelling dat een verzoekschrift 

tot hoger beroep is neergelegd, gebeurd door een griffier, authentieke bewijswaarde, althans wat betreft het feit dat het is 

neergelegd en wanneer het is neergelegd. Zie K. WAGNER, Burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2014, 547. Een ander 

voorbeeld is neergelegd in artikel 62 Wegverkeerswet ("De overheidspersonen die door de Koning worden aangewezen om 

toezicht te houden op de naleving van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten, stellen de overtredingen vast door processen-

verbaal die bewijskracht hebben zolang het tegendeel niet is bewezen."). De materiële en persoonlijke vaststellingen van de 

ambtenaar die een proces-verbaal heeft opgesteld, tot bewijs van het tegendeel, hebben een bijzondere bewijswaarde, zowel in 

strafzaken (zie Cass. 24 januari 2007, Arr.Cass. 2007, 198; Pas. 2007, 163; NC 2008, 277, noot M. STERKENS ("Artikel 62, 

eerste en tweede lid, van de Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer kent een bijzondere wettelijke 

bewijswaarde toe, zolang het tegendeel niet is bewezen, aan de vaststellingen die, met betrekking tot overtredingen van de 

voormelde wet en haar uitvoeringsbesluiten, gesteund zijn op materiële bewijsmiddelen die door bemande automatisch 

werkende toestellen zijn opgeleverd in aanwezigheid van een bevoegd persoon."); Corr. Gent 19 september 2012, TGR-TWVR 

2013, 136, noot ("De beide processen-verbaal behouden hun bijzondere bewijswaarde."); Rb. Gent 18 november 2013, 

Fisc.Koer. 2013 (weergave), 668, noot X.; FJF 2014, 777 ("De bijzondere bewijswaarde welke kleeft aan de inhoud van het 

proces-verbaal van een fiscale ambtenaar strekt zich slechts uit tot de materiële en persoonlijke vaststellingen van betrokken 

ambtenaar. Deze bijzondere bewijswaarde strekt zich niet uit tot de juridische of andere gevolgtrekkingen die de bedoelde 

ambtenaar uit deze vaststellingen afleidt."); J. BOUCKAERT en P. VANDENHEEDE, "De eerste beslissing van het 

Milieuhandhavingscollege omtrent de bewijswaarde van het proces-verbaal" (noot onder RvS 10 november 2010), TMR 2011, 

139; M. STERKENS, "Automatische bijzondere bewijswaarde in de verkeerswetgeving" (noot onder Cass. 24 januari 2007), NC 

2008, 278; K. WAGNER, Burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2014, 549). 
1153 Cass. 10 september 2002, Arr.Cass. 2002, 1772 ("Overwegende dat overeenkomstig artikel 1319 Burgerlijk Wetboek een 

authentieke akte volledig bewijs oplevert van de vermeldingen die de openbare ambtenaar moet en kan vaststellen, tenzij het 

tegenbewijs ervan wordt geleverd na een valsheidsvordering."); B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, 

Kluwer, 2013, 328; R. DEKKERS, A. L. VERBEKE, N. CARETTE en K. VANHOVE, Handboek burgerlijk recht. 3: Verbintenissen, 

bewijsleer, gebruikelijke contracten, Antwerpen, Intersentia, 2007, 394; H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, "Het schriftelijk 

bewijs" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.3-37; M. E. STORME, 

"Algemene beginselen van bewijs in het vermogensrecht" in B. ALLEMEERSCH, P. LONDERS en S. SROKA (eds.), Bewijsrecht, 

Gent, Larcier, 2007, 31-32. Frankrijk: M. FABRE-MAGNAN, Droit des obliations. 1. Contrat et engagement unilatéral in 

Thémis droit privé, Parijs, Presses Universitaires de France, 2012, 219; B. FAGES, Droit des obligations, Parijs, LGDJ, 2011, 

144; J. FLOUR, J.-L. AUBERT en E. SAVAUX, Droit civil, Les obligations, 1. L'acte juridique, Parijs, A. Colin, 2008, 30; P. 

MALINVAUD en D. FENOUILLET, Droit des Obligations, Parijs, LexisNexis, 2012, 289; I. PETEL-TEYSSIE, "Fasc. unique : 

Contrats et Obligations . – Preuve littérale . – Acte authentique" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 119-120. Nederland: 

Artikel 157, 1e lid Nederlands Rv ("Authentieke akten leveren tegen een ieder dwingend bewijs op van hetgeen de ambtenaar 

binnen de kring van zijn bevoegdheid omtrent zijn waarnemingen en verrichtingen heeft verklaard."). 
1154 Bergen 11 maart 2003, JLMB 2004, 1089 ("Attendu que, certes, en vertu de l'article 1319 du code civil, les mentions d'un 

acte authentique font foi, sauf inscription de faux, relativement aux faits que l'officier public a pu constater personnellement 

(«ex propriis sensibus»), dans les limites de sa compétence."); KG Rb. Brussel 15 maart 2004, T.Not. 2005, 167 ("De bijzondere 

bewijskracht, die artikel 1319 B.W. aan de authentieke akten verbindt, geldt immers slechts voor de vermeldingen in verband 

met de vaststellingen die de openbare ambtenaar binnen de wettelijke grenzen van zijn opdracht heeft gedaan."); Vred. 

Zottegem 29 juli 2010, T.Not. 2011, 51, noot F. BLONTROCK ("Voor wat de in de conclusies van de partijen aan bod gekomen 

rechtsverhouding betreft tussen enerzijds bedingen opgenomen in een compromis en anderzijds deze vermeld in een authentieke 

akte is het zo dat de bijzondere bewijskracht welke artikel 1319 Bw aan de authentieke akte verbindt slechts geldt voor de 

vermeldingen in verband met de vaststellingen die de openbare ambtenaar binnen de wettelijke grenzen van zijn opdracht heeft 

gedaan."); B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 336; R. DEKKERS, A. L. VERBEKE, N. 

CARETTE en K. VANHOVE, Handboek burgerlijk recht. 3: Verbintenissen, bewijsleer, gebruikelijke contracten, Antwerpen, 
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gegevens bevatten waarvan de openbare ambtenaar, binnen de perken van zijn ambt, de 

juistheid kan en moet nakijken.1155 Met "authentiek" doelt men hier niet op "zeker", maar wel 

op "verzekerd", namelijk door de openbare ambtenaar.1156 Enkel die vaststellingen en 

handelingen waarvoor de ambtenaar bevoegdheid heeft, zijn authentieke vermeldingen.1157 Als 

authentieke vermeldingen gelden bijvoorbeeld de handtekening van de openbare ambtenaar, de 

handtekening van de partijen, de aanwezigheid van partijen en getuigen, de datum, de plaats, 

de wettelijke formaliteiten, de hoedanigheid en identiteit van partijen en de handelingen die de 

partijen stellen in bijzijn van de openbaar ambetanaar.1158 In het burgerlijk recht kan men tegen 

authentieke vermeldingen, omwille van hun bijzondere bewijswaarde, enkel tegenbewijs 

aanbrengen door een procedure wegens valsheid (artikel 895 – 914 Ger. W.).1159  

                                                 
Intersentia, 2007, 394; H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, "Het schriftelijk bewijs" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig 

Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.3-38. Frankrijk: M. FABRE-MAGNAN, Droit des obliations. 1. 

Contrat et engagement unilatéral in Thémis droit privé, Parijs, Presses Universitaires de France, 2012, 219; B. FAGES, Droit 

des obligations, Parijs, LGDJ, 2011, 144-145; J. FLOUR, J.-L. AUBERT en E. SAVAUX, Droit civil, Les obligations, 1. L'acte 

juridique, Parijs, A. Colin, 2008, 30; P. MALINVAUD en D. FENOUILLET, Droit des Obligations, Parijs, LexisNexis, 2012, 287; 

J. L. MOURALIS, "Preuve (1° modes de preuve)" in Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2014, n° 120. 
1155 B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 335; R. DEKKERS, A. L. VERBEKE, N. CARETTE en 

K. VANHOVE, Handboek burgerlijk recht. 3: Verbintenissen, bewijsleer, gebruikelijke contracten, Antwerpen, Intersentia, 

2007, 393-394; H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, "Het schriftelijk bewijs" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek 

Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.3-37; D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 

2002, 155; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2: de algemene leer van de verbintenis, Brugge, die Keure, 2009, 171; M. E. 

STORME, "Algemene beginselen van bewijs in het vermogensrecht" in B. ALLEMEERSCH, P. LONDERS en S. SROKA (eds.), 

Bewijsrecht, Gent, Larcier, 2007, 32; B. VAN BAEVEGHEM, "De paraaf: 'Slip of the pen' of geldige handtekening?" (noot onder 

Cass. 13 mei 2005), TBBR 2006, 594. Frankrijk: M. FABRE-MAGNAN, Droit des obliations. 1. Contrat et engagement 

unilatéral in Thémis droit privé, Parijs, Presses Universitaires de France, 2012, 220; J. FLOUR, J.-L. AUBERT en E. SAVAUX, 

Droit civil, Les obligations, 1. L'acte juridique, Parijs, A. Colin, 2008, 30; J. L. MOURALIS, "Preuve (1° modes de preuve)" in 

Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2014, n° 122; I. PETEL-TEYSSIE, " Fasc. unique : Contrats et Obligations . – Preuve 

littérale . – Acte authentique" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 119. 
1156 M. E. STORME, "Algemene beginselen van bewijs in het vermogensrecht" in B. ALLEMEERSCH, P. LONDERS en S. SROKA 

(eds.), Bewijsrecht, Gent, Larcier, 2007, 32. 
1157 Bergen 11 maart 2003, JLMB 2004, 1089 ("Attendu que, certes, en vertu de l'article 1319 du code civil, les mentions d'un 

acte authentique font foi, sauf inscription de faux, relativement aux faits que l'officier public a pu constater personnellement 

(«ex propriis sensibus»), dans les limites de sa compétence."); Vred. Zottegem 29 juli 2010, T.Not. 2011, 51, noot F. 

BLONTROCK ("Voor wat de in de conclusies van de partijen aan bod gekomen rechtsverhouding betreft tussen enerzijds 

bedingen opgenomen in een compromis en anderzijds deze vermeld in een authentieke akte is het zo dat de bijzondere 

bewijskracht welke artikel 1319 Bw aan de authentieke akte verbindt slechts geldt voor de vermeldingen in verband met de 

vaststellingen die de openbare ambtenaar binnen de wettelijke grenzen van zijn opdracht heeft gedaan."); H. MINJAUW en J. 

VANDENDRIESSCHE, "Het schriftelijk bewijs" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, 

Kluwer, losbl., VI.3-37; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2: de algemene leer van de verbintenis, Brugge, die Keure, 2009, 

171. Frankrijk: P. MALINVAUD en D. FENOUILLET, Droit des Obligations, Parijs, LexisNexis, 2012, 287; I. PETEL-TEYSSIE, 

"Fasc. unique : Contrats et Obligations . – Preuve littérale . – Acte authentique" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 121. 
1158 B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 335-336; R. DEKKERS, A. L. VERBEKE, N. CARETTE 

en K. VANHOVE, Handboek burgerlijk recht. 3: Verbintenissen, bewijsleer, gebruikelijke contracten, Antwerpen, Intersentia, 

2007, 394; H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, "Het schriftelijk bewijs" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek 

Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.3-37; K. WAGNER, Burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2014, 547. 

Frankrijk: M. FABRE-MAGNAN, Droit des obliations. 1. Contrat et engagement unilatéral in Thémis droit privé, Parijs, Presses 

Universitaires de France, 2012, 220; J. FLOUR, J.-L. AUBERT en E. SAVAUX, Droit civil, Les obligations, 1. L'acte juridique, 

Parijs, A. Colin, 2008, 30. 
1159 Cass. 10 september 2002, Arr.Cass. 2002, 1772 ("Overwegende dat overeenkomstig artikel 1319 Burgerlijk Wetboek een 

authentieke akte volledig bewijs oplevert van de vermeldingen die de openbare ambtenaar moet en kan vaststellen, tenzij het 

tegenbewijs ervan wordt geleverd na een valsheidsvordering."); Bergen 11 maart 2003, JLMB 2004, 1089 ("Attendu que, certes, 

en vertu de l'article 1319 du code civil, les mentions d'un acte authentique font foi, sauf inscription de faux, relativement aux 

faits que l'officier public a pu constater personnellement («ex propriis sensibus»), dans les limites de sa compétence."); B. 

CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 327-328; R. DEKKERS, A. L. VERBEKE, N. CARETTE en K. 

VANHOVE, Handboek burgerlijk recht. 3: Verbintenissen, bewijsleer, gebruikelijke contracten, Antwerpen, Intersentia, 2007, 

394; H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, "Het schriftelijk bewijs" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek 
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 GEWONE BEWIJSWAARDE: RECHTER MAG INHOUD BEWIJSMIDDEL ONTAANTASTBAAR 

BEOORDELEN – Een stuk zonder bijzondere bewijswaarde heeft gewone bewijswaarde. Dit 

houdt in dat de rechter de juistheid van de inhoud onaantastbaar mag beoordelen.1160 Zo 

vertonen de niet-authentieke vermeldingen in een authentieke akte1161 en onderhandse akten1162
 

maar een gewone bewijswaarde. Ook het begin van bewijs door geschrift heeft geen bijzondere 

bewijswaarde. Tegenbewijs tegen niet-authentieke vermeldingen in rechtshandelingen kan niet 

alleen maar aangebracht worden in een procedure tot valsheidsverklaring, maar ook door andere 

bewijsmiddelen, zoals een andere akte, een begin van bewijs door geschrift, een eed of een 

gerechtelijke bekentenis.1163 

§3. Wettelijke bewijswaarde 

 WETTELIJKE BEWIJSWAARDE (GRAAD WAARIN BEWIJSMIDDEL, VOLGENS DE WET, ALS 

BEWIJS MOET AANVAARD WORDEN) IN BELGISCH/FRANS BURGERLIJK RECHT EN IN 

NEDERLAND BIJ AKTEN – Ook grote of hoge wettelijke bewijswaarde enerzijds en geringe 

                                                 
Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.3-37; D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 

2002, 155; K. WAGNER, Burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2014, 547, 549. STORME zet kanttekeningen bij deze 

aanpak. De burgerlijke valsheisprocedure gebeurt door middel van schriftvergelijking. Dit is nuttig om materiële 

schriftvervalsingen na te gaan, maar is minder bruikbaar om intellectuele valsheid (het beweren dat men bepaalde zaken heeft 

vastgesteld, terwijl dit eigenlijk niet het geval is) te detecteren. Zie M. E. STORME, "Algemene beginselen van bewijs in het 

vermogensrecht" in B. ALLEMEERSCH, P. LONDERS en S. SROKA (eds.), Bewijsrecht, Gent, Larcier, 2007, 32. Frankrijk: In 

Frankrijk liggen deze regels vervat in de artikelen 303 tot 316 Code de procédure civile. Deze regel is ook opgenomen in de 

nieuwe Franse Code Civil, namelijk in artikel 1371, 1e lid nieuw CC ("L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de 

ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté."). Zie, voor meer informatie, M. FABRE-MAGNAN, 

Droit des obliations. 1. Contrat et engagement unilatéral in Thémis droit privé, Parijs, Presses Universitaires de France, 2012, 

219; B. FAGES, Droit des obligations, Parijs, LGDJ, 2011, 144-145; J. FLOUR, J.-L. AUBERT en E. SAVAUX, Droit civil, Les 

obligations, 1. L'acte juridique, Parijs, A. Colin, 2008, 29-30; P. MALINVAUD en D. FENOUILLET, Droit des Obligations, Parijs, 

LexisNexis, 2012, 289; J. L. MOURALIS, "Preuve (1° modes de preuve)" in Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2014, n° 

115, 125-128; I. PETEL-TEYSSIE, " Fasc. unique : Contrats et Obligations . – Preuve littérale . – Acte authentique" in 

JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 127-139. 
1160 K. WAGNER, Burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2014, 547.  
1161 H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, "Het schriftelijk bewijs" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek 

Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.3-38; D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 

2002, 230; K. WAGNER, Burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2014, 547. Frankrijk: B. FAGES, Droit des obligations, 

Parijs, LGDJ, 2011, 142; J. FLOUR, J.-L. AUBERT en E. SAVAUX, Droit civil, Les obligations, 1. L'acte juridique, Parijs, A. 

Colin, 2008, 31; P. MALINVAUD en D. FENOUILLET, Droit des Obligations, Parijs, LexisNexis, 2012, 289. 
1162 Cass. 2 februari 2009, Arr.Cass. 2009, 357; Pas. 2009, 306; Soc.Kron. 2010 (samenvatting), 55 ("De rechter beoordeelt 

op onaantastbare wijze in feite de bewijswaarde van medische attesten, voor zover hij de bewijskracht van die stukken niet 

miskent."); H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, "Het schriftelijk bewijs" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek 

Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.3-38; D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 

2002, 230; K. WAGNER, Burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2014, 547. Frankrijk: J. FLOUR, J.-L. AUBERT en E. 

SAVAUX, Droit civil, Les obligations, 1. L'acte juridique, Parijs, A. Colin, 2008, 31; P. MALINVAUD en D. FENOUILLET, Droit 

des Obligations, Parijs, LexisNexis, 2012, 289. 
1163 B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 155; R. DEKKERS, A. L. VERBEKE, N. CARETTE en 

K. VANHOVE, Handboek burgerlijk recht. 3: Verbintenissen, bewijsleer, gebruikelijke contracten, Antwerpen, Intersentia, 

2007, 396, 405; H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, "Het schriftelijk bewijs" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek 

Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.3-39; D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 

2002, 114; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2: de algemene leer van de verbintenis, Brugge, die Keure, 2009, 171. 

Frankrijk: Cass. fr. 1e civ. 2 november 2005, n° 03-19.622, www.dalloz.fr ("Dans un acte notarié, les énonciations faites par 

les parties et ne portant pas sur des faits personellement constatés par l'officier public peuvent faire l'objet de la preuve 

contraire sans qu'il soit nécessaire de récourir à la procédure de l'inscription de faux."); M. FABRE-MAGNAN, Droit des 

obliations. 1. Contrat et engagement unilatéral in Thémis droit privé, Parijs, Presses Universitaires de France, 2012, 220; B. 

FAGES, Droit des obligations, Parijs, LGDJ, 2011, 145; J. FLOUR, J.-L. AUBERT en E. SAVAUX, Droit civil, Les obligations, 1. 

L'acte juridique, Parijs, A. Colin, 2008, 31. 
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wettelijke bewijswaarde of vrije bewijswaarde anderzijds staan tegenover elkaar. De wettelijke 

bewijswaarde ("force probante")1164 van een bewijsmiddel bepaalt de mate waarin de rechter 

dat middel, volgens de wet, als bewijs moet aannemen van datgene wat het vaststelt.1165 Het 

eerste facet van de notie focust op de bevoegdheid van de rechter: in hoeverre weet hij zich 

gebonden door een bepaald bewijsmiddel?1166 Een tweede facet van het concept stelt de partijen 

centraal en behandelt de vraag of en in welke mate zij tegenbewijs mogen aanbrengen tegen 

een bewijsmiddel.1167 Met de term "wettelijke bewijswaarde" doelt men dus op situaties waarbij 

de wet aangeeft welke overtuigingskracht een bewijsmiddel heeft. In burgerlijke zaken geldt 

naar Belgisch/Frans recht een gereglementeerde bewijsvoering: de wet legt de regeling van de 

toelaatbaarheid en de hiërarchie van de bewijsmiddelen vast.1168 Dit wil zeggen dat de 

bewijsmiddelen in het burgerlijk recht wettelijke bewijswaarde hebben. Een grote wettelijke 

bewijswaarde is bijvoorbeeld toebedeeld aan geschriften, gerechtelijke bekentenissen en 

eden.1169 Getuigenissen en vermoedens hebben dan weer een kleine wettelijke 

bewijswaarde.1170 Artikel 1341 BW/CC bepaalt dat het bewijs door getuigen niet wordt 

toegelaten tegen en boven de inhoud van een geschrift. Deze regel is geschrapt in de nieuwe 

                                                 
1164 Cass. 24 januari 2007, Arr.Cass. 2007, 198; Pas. 2007, 163; NC 2008, 277, noot M. STERKENS; Rb. Gent 18 november 

2013, Fisc.Koer. 2013 (weergave), 668, noot X.; FJF 2014, 777; W. DE BONDT, "Uitlegging van overeenkomsten naar de geest: 

mogelijkheden, grenzen en alternatieven", RW 1996-97, 1002, 1004; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 3. 

Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, 

Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-131; D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002, 75; M. E. STORME, 

"Algemene beginselen van bewijs in het vermogensrecht" in B. ALLEMEERSCH, P. LONDERS en S. SROKA (eds.), Bewijsrecht, 

Gent, Larcier, 2007, 23. Deze terminologie leidt nogal eens tot problemen, aangezien het gemakkelijk is deze term te verwarren 

met het Nederlandstalige "bewijskracht". Zie D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002, 76; M. 

E. STORME, "Algemene beginselen van bewijs in het vermogensrecht" in B. ALLEMEERSCH, P. LONDERS en S. SROKA (eds.), 

Bewijsrecht, Gent, Larcier, 2007, 23. Bijvoorbeeld B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 156; 

R. DEKKERS, A. L. VERBEKE, N. CARETTE en K. VANHOVE, Handboek burgerlijk recht. 3: Verbintenissen, bewijsleer, 

gebruikelijke contracten, Antwerpen, Intersentia, 2007, 394; K. WAGNER, "Actualia burgerlijk bewijsrecht", P&B 2009, 158; 

K. WAGNER, Burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2014, 547. 
1165 B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 155; W. DE BONDT, "Uitlegging van overeenkomsten 

naar de geest: mogelijkheden, grenzen en alternatieven", RW 1996-97, 1002, 1004; F. DUMON, "De motivering van de vonnissen 

en arresten en de bewijskracht van de akten", RW 1978-79, 308; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 3. Uitlegging 

en implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, 

losbl., II.4-131; D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002, 75. M. E. STORME gebruikt de term 

"dwingende bewijswaarde" in plaats van "wettelijke bewijswaarde": M. E. STORME, "Bewijs- en verbintenisrechtelijke 

beschouwingen omtrent het stilzitten van de aangesprokene bij een factuur en bij andere vormen van aanspraakbevestiging, 

TBH 1991, 468. Zie hierover W. DE BONDT, "Uitlegging van overeenkomsten naar de geest: mogelijkheden, grenzen en 

alternatieven", RW 1996-97, 1002, 1005; D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002, 76. 
1166 B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 155; D. MOUGENOT, Droit des obligations. La 

preuve, Brussel, Larcier, 2002, 75. 
1167 B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 155; N. VERHEYDEN-JEANMART, Droit de la preuve, 

Brussel, Larcier, 1991, n° 397; D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002, 75. 
1168 B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 142; K. WAGNER, Burgerlijk procesrecht, 

Antwerpen, Maklu, 2014, 551. 
1169 B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 158; H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, 

"Overzicht" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.3-17; D. 

MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002, 76; M. E. STORME, "Algemene beginselen van bewijs in 

het vermogensrecht" in B. ALLEMEERSCH, P. LONDERS en S. SROKA (eds.), Bewijsrecht, Gent, Larcier, 2007, 23-24. 
1170 Cass. 4 april 1941, Arr. Cass. 1941, 72, concl. O.M.; Pas. 1941, I, 120, concl. O.M. ("Overwegende dat hij, daarna op 

uitwendige feitelijke bestanddeelen waarvan hij op bindende wijze het bestaan vaststelt, vermoedens grondt, waarvan hij 

soeverein de bewijskracht waardeert, en dat hij daaruit het bewijs afleidt, dat, naar het gemeenschappelijk inzicht, de betwiste 

akte een huur met onzekeren duur bewijst."); B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 158-159; 

D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002, 76; M. E. STORME, "Algemene beginselen van bewijs 

in het vermogensrecht" in B. ALLEMEERSCH, P. LONDERS en S. SROKA (eds.), Bewijsrecht, Gent, Larcier, 2007, 25. 
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Franse Code Civil. Het nieuwe artikel 1381 CC geeft de rechter een grote 

appreciatiebevoegdheid: "La valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les 

conditions du code de procédure civile est laissée à l'appréciation du juge". Artikel 1353 

BW/CC, in de nieuwe Code Civil neergelegd in artikel 1382 CC, beschrijft dezelfde regel voor 

vermoedens. Deze regels bepalen de voorrang van het bewijs door geschrift in burgerlijke zaken 

en beschrijven aldus de lage wettelijke bewijswaarde van vermoedens en getuigenissen.1171 

Men kan op basis van deze bepalingen niet met getuigen of vermoedens bewijzen tegen of 

boven de inhoud van een akte.1172 Het belang dat men aan het geschrift hecht, vindt zijn 

oorsprong in het besef van de feilbaarheid van het menselijk geheugen.1173 Dingen worden na 

verloop van tijd soms vergeten of verward, of zelf bewust anders weergegeven. Het is dus in 

het belang van de rechtszekerheid het gebruik van geschriften te promoten.1174 Het wantrouwen 

ten opzichte van getuigen vloeit dan weer voort uit de feilbaarheid en de beïnvloedbaarheid van 

getuigen.1175 De geringe bewijswaarde van vermoedens is inherent aan de onzekerheid die een 

vermoeden steeds impliceert.1176 Ook in Nederland hecht men een hoge wettelijke 

bewijswaarde aan akten (artikel 157 Nederlands Rv).1177 Dit soort bewijsmiddel is immers door 

de partijen vooraf geschapen, met het oog op het bewijs ervan, zodat de rechter zich in principe 

moet houden aan de door de partijen getrokken grenzen.1178 Artikel 157 Nederlands Rv 

                                                 
1171 B. MAES, "Bewijskracht en bewijswaarde: kanttekeningen bij de rechtspraak van het Hof van Cassatie", P&B 1995, 145; 

D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002, 107; I. SAMOY en S. HOUTMEYERS, "Over de verkoop 

van een onroerend goed via e-mail of sms: bewijs en precontractuele aansprakelijkheid" (noot onder Gent 26 september 2013 

en Antwerpen 24 juni 2013), T.Not. 2014, 331; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2: de algemene leer van de verbintenis, 

Brugge, die Keure, 2009, 152. Frankrijk: J. FLOUR, J.-L. AUBERT en E. SAVAUX, Droit civil, Les obligations, 1. L'acte 

juridique, Parijs, A. Colin, 2008, 45; P. MALINVAUD en D. FENOUILLET, Droit des Obligations, Parijs, LexisNexis, 2012, 277; 

F. TERRE, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 169; J. L. MOURALIS, "Preuve (1° modes de 

preuve)" in Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2014, n° 670. 
1172 B. MAES, "Bewijskracht en bewijswaarde: kanttekeningen bij de rechtspraak van het Hof van Cassatie", P&B 1995, 145; 

D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002, 107; I. SAMOY en S. HOUTMEYERS, "Over de verkoop 

van een onroerend goed via e-mail of sms: bewijs en precontractuele aansprakelijkheid" (noot onder Gent 26 september 2013 

en Antwerpen 24 juni 2013), T.Not. 2014, 331. Frankrijk: J. FLOUR, J.-L. AUBERT en E. SAVAUX, Droit civil, Les obligations, 

1. L'acte juridique, Parijs, A. Colin, 2008, 45; P. MALINVAUD en D. FENOUILLET, Droit des Obligations, Parijs, LexisNexis, 

2012, 277; F. TERRE, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 169. 
1173 K. WAGNER, Burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2014, 630. 
1174 B. MAES, "Bewijskracht en bewijswaarde: kanttekeningen bij de rechtspraak van het Hof van Cassatie", P&B 1995, 141. 
1175 B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 374; D. MOUGENOT, Droit des obligations. La 

preuve, Brussel, Larcier, 2002, 108. 
1176 B. MAES, "Bewijskracht en bewijswaarde: kanttekeningen bij de rechtspraak van het Hof van Cassatie", P&B 1995, 141; 

H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, "Voorrang voor het geschreven bewijs" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek 

Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.3-4. Frankrijk: J. FLOUR, J.-L. AUBERT en E. SAVAUX, Droit civil, Les 

obligations, 1. L'acte juridique, Parijs, A. Colin, 2008, 20. 
1177 Nederland: Artikel 157 Nederlands Rv ("1. Authentieke akten leveren tegen een ieder dwingend bewijs op van hetgeen de 

ambtenaar binnen de kring van zijn bevoegdheid omtrent zijn waarnemingen en verrichtingen heeft verklaard. 2. Een 

authentieke of onderhandse akte levert ten aanzien van de verklaring van een partij omtrent hetgeen de akte bestemd is ten 

behoeve van de wederpartij te bewijzen, tussen partijen dwingend bewijs op van de waarheid van die verklaring, tenzij dit zou 

kunnen leiden tot een rechtsgevolg dat niet ter vrije bepaling van partijen staat. Onder partij wordt begrepen de 

rechtverkrijgende onder algemene of bijzondere titel, voor zover het desbetreffende recht is verkregen na het opmaken van de 

akte."); D. J. BEENDERS, "Dwingend bewijs; tegenbewijs" in Groene Serie Burgerlijke Rechtsvordering, Deventer, Kluwer, 

losbl., n° 2. Zie bijvoorbeeld HR 16 maart 2007, NJ 2008, 219 ("Bij de beoordeling van de onderdelen moet het volgende 

worden vooropgesteld. Ingevolge art. 157 (184 oud) lid 2 Rv. levert een authentieke of onderhandse akte, behoudens de in de 

bepaling vermelde uitzondering, ten aanzien van de verklaring van een partij omtrent hetgeen de akte bestemd is ten behoeve 

van de wederpartij te bewijzen, tussen partijen dwingend bewijs op van de waarheid van deze verklaring."); R. P. J. L. TJITTES, 

Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 51. 
1178 Nederland: G. R. RUTGERS, "Lid 2 van art. 152 Rv — 'de waardering van het bewijs … aan de rechter overgelaten'" in 

Groene Serie Burgerlijke Rechtsvordering, Deventer, Kluwer, losbl., n° 8. 
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karakteriseert akten als "dwingend" bewijs. Artikel 151, 1e lid Nederlands Rv stelt: "Dwingend 

bewijs houdt in dat de rechter verplicht is de inhoud van bepaalde bewijsmiddelen als waar 

aan te nemen dan wel verplicht is de bewijskracht te erkennen die de wet aan bepaalde gegevens 

verbindt." De term "dwingend" duidt aan dat de rechter niet vrij is in zijn waardering van het 

bewijsmiddel.1179 Dwingend bewijs is echter niet onaantastbaar. Het valt te onderscheiden van 

"beslissend bewijs", namelijk (dwingend) bewijs waarbij tegenbewijs is uitgesloten.1180 

Inderdaad, de hoge graad van geloofwaardigheid belet niet dat er zowel in Nederland als in 

België en Frankrijk bewijs kan worden aangebracht tegen en boven een akte.1181 Zo zijn een 

andere akte, een gedingbeslissende eed en een bekentenis toegelaten boven en naast akten.1182 

Bovendien kan een begin van bewijs door geschrift, aangevuld met getuigen en vermoedens, 

tegenbewijs uitmaken.1183 Opdat tegenbewijs zou slagen, volstaat het in Nederland dat het door 

                                                 
1179 Nederland: D. J. BEENDERS, "Dwingend bewijs; tegenbewijs" in Groene Serie Burgerlijke Rechtsvordering, Deventer, 

Kluwer, losbl., n° 2; G. J. BOON, G. R. RUTGERS en R. J. C. FLACH, Parlementaire geschiedenis van de nieuwe regeling van 

het bewijsrecht in burgerlijke zaken: parlementaire stukken systematisch gerangschikt, Deventer, Kluwer, 1988, 98; J. HIJMA, 

noot onder 21 september 2007, NJ 2009, 50; C. J. M. KLAASSEN, noot onder HR 16 maart 2007, NJ 2008, 219; R. P. J. L. 

TJITTES, "De betekenis van de parol evidence rule in het Amerikaanse contractenrecht", Contracteren 2002, 10; R. P. J. L. 

TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 51. 
1180 Nederland: D. J. BEENDERS, "Dwingend bewijs; tegenbewijs" in Groene Serie Burgerlijke Rechtsvordering, Deventer, 

Kluwer, losbl., n° 2; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 51. 
1181 B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 155; R. DEKKERS, A. L. VERBEKE, N. CARETTE en 

K. VANHOVE, Handboek burgerlijk recht. 3: Verbintenissen, bewijsleer, gebruikelijke contracten, Antwerpen, Intersentia, 

2007, 396, 405; H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, "Het schriftelijk bewijs" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek 

Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.3-39; D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 

2002, 114; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2: de algemene leer van de verbintenis, Brugge, die Keure, 2009, 171. 

Frankrijk: M. FABRE-MAGNAN, Droit des obliations. 1. Contrat et engagement unilatéral in Thémis droit privé, Parijs, Presses 

Universitaires de France, 2012, 221; B. FAGES, Droit des obligations, Parijs, LGDJ, 2011, 142; J. FLOUR, J.-L. AUBERT en E. 

SAVAUX, Droit civil, Les obligations, 1. L'acte juridique, Parijs, A. Colin, 2008, 31. Nederland: Artikel 151, 2e lid Nederlands 

Rv ("Tegenbewijs, ook tegen dwingend bewijs, staat vrij, tenzij de wet het uitsluit."); HR 2 mei 2003, NJ 2003, 468; JOL 2003, 

262 ("Daarbij verdient aantekening dat voor het slagen van het onder (1) bedoelde tegenbewijs voldoende is dat het door de 

partij op wie de bewijslast rust, geleverde bewijs erdoor wordt ontzenuwd."); HR 16 maart 2007, NJ 2008, 219; NJB 2007, 709 

("Het hof heeft uit het oog verloren dat het door eiser te leveren tegenbewijs geslaagd mag worden geacht als op grond daarvan 

het door de akte geleverde bewijs is ontzenuwd."); HR 22 december 2009, RAV 2010, 31 ("Voor het slagen van tegenbewijs is 

voldoende dat het door de andere partij geleverde bewijs erdoor wordt ontzenuwd."); HR 23 juli 2013, NJF 2013, 341 ("Voor 

het slagen van tegenbewijs is voldoende dat het door de andere partij geleverde bewijs wordt ontzenuwd.); Rb. Utrecht 16 

september 2009, NJF 2009, 451 ("Voor het slagen van tegenbewijs is voldoende dat het door de andere partij geleverde bewijs 

erdoor wordt ontzenuwd. Ontzenuwen betekent dat er zoveel twijfel gezaaid wordt bij de rechtbank dat deze niet vermoedt dat 

de stellingen van de met het bewijs belaste partij juist zijn. Het is niet zo dat de onwaarheid van hetgeen in de akte is opgenomen 

en daarmee het tegendeel bewezen moet worden."); D. J. BEENDERS, "Dwingend bewijs; tegenbewijs" in Groene Serie 

Burgerlijke Rechtsvordering, Deventer, Kluwer, losbl., n° 3; R. BIERENBROODSPOT, "Uitleg van overeenkomsten: maatwerk op 

basis van Haviltex", O&F 2008, 73; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 

51. 
1182 Rb. Hasselt 18 juni 2001, TBBR 2002, 254 ("Overeenkomstig de artikelen 1319 en 1322 B.W. levert de onderhandse akte 

een volledig bewijs op van hetgeen zij vaststelt. Een deugdelijk tegenbewijs, bestaande uit een tweede door beide partijen 

ondertekende akte die de eerste weerspreekt of uit een bekentenis, wordt niet geleverd."); Rb. Hasselt 18 februari 2002, RW 

2003-04, 873 ("Op grond van art. 1322 B.W. c.q. art. 1319 B.W. levert een onderhandse akte tussen partijen een volledig 

bewijs op van hetgeen zij vaststelt. Een bewijs tegen de inhoud van deze akte kan tussen partijen slechts worden geleverd door 

een latere akte, die de eerste weerspreekt, of door de bekentenis of de gedingbeslissende eed, maar niet door getuigen of 

vermoedens."); B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 155; R. DEKKERS, A. L. VERBEKE, N. 

CARETTE en K. VANHOVE, Handboek burgerlijk recht. 3: Verbintenissen, bewijsleer, gebruikelijke contracten, Antwerpen, 

Intersentia, 2007, 396, 405; H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, "Het schriftelijk bewijs" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig 

Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.3-39; D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, 

Larcier, 2002, 114; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2: de algemene leer van de verbintenis, Brugge, die Keure, 2009, 171. 

Frankrijk: B. FAGES, Droit des obligations, Parijs, LGDJ, 2011, 142; J. FLOUR, J.-L. AUBERT en E. SAVAUX, Droit civil, Les 

obligations, 1. L'acte juridique, Parijs, A. Colin, 2008, 31; F. TERRE, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 

2009, 169. 
1183 D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002, 222. 
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de andere partij geleverde bewijs erdoor wordt ontzenuwd.1184 Dit betekent dat het tegenbewijs 

een zo grote twijfel zaait bij de rechter dat deze, omwille van het tegenbewijs, niet vermoedt 

dat de stellingen van de partij die het bewijs aanbrengt juist zijn.1185 Wel is tegenbewijs enkel 

mogelijk als de wet dit niet uitsluit. Voorbeelden van gevallen waarin de wet het tegenbewijs 

uitsluit, zijn de wettelijke onweerlegbare vermoedens, zoals die zijn te vinden in onder meer 

art. 3:34 lid 1 nieuw Nederlands BW (geestelijke stoornis) en art. 6:236 nieuw Nederlands BW 

(zwarte lijst). 

 ENGELSE PAROL EVIDENCE RULE: VERMOEDEN DAT HET INSTRUMENTUM HET GEHELE 

CONTRACT (NEGOTIUM) BEVAT – De verhouding tussen geschreven bewijs en getuigen en 

vermoedens, maakt in Engeland het voorwerp uit van de Parol Evidence Rule (PER), een aan 

artikel 1341 BW/CC verwante bewijsregel.1186 In Bank of Australasia v Palmer beschreef Lord 

Morris de PER als volgt: "Parol testimony cannot be received to contradict, vary, add to or 

subtract from the terms of a written contract, or the terms in which the parties have deliberately 

agreed to record any part of their contract."1187 De PER stelt dus dat, wanneer een 

rechtshandeling in een geschrift is neergelegd, extern bewijs niet toegelaten is om de 

bewoordingen van een geschreven rechtshandeling tegen te spreken, aan te passen, of er iets 

aan toe te voegen.1188 De ratio achter de regel is rechtzekerheid: partijen en derden kunnen 

                                                 
1184 Nederland: HR 2 mei 2003, NJ 2003, 468; JOL 2003, 262 ("Daarbij verdient aantekening dat voor het slagen van het 

onder (1) bedoelde tegenbewijs voldoende is dat het door de partij op wie de bewijslast rust, geleverde bewijs erdoor wordt 

ontzenuwd."); HR 16 maart 2007, NJ 2008, 219; NJB 2007, 709 ("Het hof heeft uit het oog verloren dat het door eiser te leveren 

tegenbewijs geslaagd mag worden geacht als op grond daarvan het door de akte geleverde bewijs is ontzenuwd."); HR 22 

december 2009, RAV 2010, 31 ("Voor het slagen van tegenbewijs is voldoende dat het door de andere partij geleverde bewijs 

erdoor wordt ontzenuwd."); HR 23 juli 2013, NJF 2013, 341 ("Voor het slagen van tegenbewijs is voldoende dat het door de 

andere partij geleverde bewijs wordt ontzenuwd.); Rb. Utrecht 16 september 2009, NJF 2009, 451 ("Voor het slagen van 

tegenbewijs is voldoende dat het door de andere partij geleverde bewijs erdoor wordt ontzenuwd. Ontzenuwen betekent dat er 

zoveel twijfel gezaaid wordt bij de rechtbank dat deze niet vermoedt dat de stellingen van de met het bewijs belaste partij juist 

zijn. Het is niet zo dat de onwaarheid van hetgeen in de akte is opgenomen en daarmee het tegendeel bewezen moet worden."); 

D. J. BEENDERS, "Dwingend bewijs; tegenbewijs" in Groene Serie Burgerlijke Rechtsvordering, Deventer, Kluwer, losbl., n° 

3; R. BIERENBROODSPOT, "Uitleg van overeenkomsten: maatwerk op basis van Haviltex", O&F 2008, 73; R. P. J. L. TJITTES, 

Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 51. 
1185 Nederland: Rb. Utrecht 16 september 2009, NJF 2009, 451 ("Voor het slagen van tegenbewijs is voldoende dat het door 

de andere partij geleverde bewijs erdoor wordt ontzenuwd. Ontzenuwen betekent dat er zoveel twijfel gezaaid wordt bij de 

rechtbank dat deze niet vermoedt dat de stellingen van de met het bewijs belaste partij juist zijn. Het is niet zo dat de onwaarheid 

van hetgeen in de akte is opgenomen en daarmee het tegendeel bewezen moet worden."). 
1186 Engeland: M. LAMOUREUX, L'aménagement des pouvoirs du juge par les contractants: recherche sur un possible imperium 

des contractants, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2006, 182; M. LAMOUREUX, "La clause d'intégralité 

en droit français, anglais et américain", Rev Lamy dr. civ 2007, 76; W. VAASSEN, "Entire Agreement Clause (EAC). Beperking 

van de rechterlijke inhoudsbepaling (interpretatie en aanvulling) van contracten aan de hand van externe elementen? De 

Engelse, Franse en Belgische benadering", Jura Falc. 2009-10, 15; W. VAASSEN, "Entire Agreement Clauses" in 

Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 92; S. VOGENAUER, "Interpretation of Contracts: Concluding 

Comparative Observations" in A. BURROWS en E. PEEL (eds), Contract Terms, Oxford, Oxford University Press, 2007, 136. 
1187 Engeland: Bank of Australasia v Palmer [1897] AC 540, 545. 
1188 Engeland: Bank of Australasia v Palmer [1897] AC 540, 545 ("Parol testimony cannot be received to contradict, vary, 

add to or subtract from the terms of a written contract, or the terms in which the parties have deliberately agreed to record 

any part of their contract."); H. G. BEALE, Chitty on contracts, 1: General Principles, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 865; 

S. J. BURTON, Elements of contract interpretation, New York, Oxford university press, 2009, 64; S. FURST en V. RAMSEY, 

Keating on construction contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2006, 47; K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, 

Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 85; R. STEVENS, "Objectivity, Mistake and the Parol Evidence Rule" in A. BURROWS en E. 

PEEL (eds), Contract Terms, Oxford, Oxford University Press, 2007, 107; R. P. J. L. TJITTES, "De betekenis van de parol 

evidence rule in het Amerikaanse contractenrecht", Contracteren 2002, 4; R. P. J. L. TJITTES, "Uitleg van schriftelijke 

contracten", RMT 2005, 3; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 77-78; W. 
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ervanuitgaan dat de geschreven rechtshandeling alle verbintenissen van een partij bevat.1189 De 

benaming van de regel kan de verkeerde indruk wekken dat enkel mondeling bewijs 

ontoelaatbaar is, maar dat is niet het geval. De regel is van toepassing op alle externe 

bewijsmiddelen, ook wanneer deze schriftelijk zijn.1190 In feite heeft de PER twee verschillende 

toepassingsgebieden. Aan de ene kant bepaalt de regel dat men geen extern bewijs mag 

gebruiken om de contractuele waarde te bewijzen van wat niet in de geschreven rechtshandeling 

staat. Aan de andere kant stelt de regel dat externe elementen niet mogen aangewend worden 

om het instrumentum te wijzigen of tegen te spreken. Op de PER bestaan talloze 

uitzonderingen.1191 De belangrijkste en meest verregaande grens is het feit dat de PER al van 

oudsher niet van toepassing is wanneer het instrumentum niet de volledige rechtshandeling 

beschrijft.1192 Dit betekent dat de PER niet mag ingeroepen worden, tenzij het vaststaat dat de 

                                                 
VAASSEN, "Entire Agreement Clause (EAC). Beperking van de rechterlijke inhoudsbepaling (interpretatie en aanvulling) van 

contracten aan de hand van externe elementen? De Engelse, Franse en Belgische benadering", Jura Falc. 2009-10, 15; W. 

VAASSEN, "Entire Agreement Clauses" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 92; S. VOGENAUER, 

"Interpretation of Contracts: Concluding Comparative Observations" in A. BURROWS en E. PEEL (eds), Contract Terms, Oxford, 

Oxford University Press, 2007, 136. 
1189 Engeland: Shore v Wilson 8 E.R. 450; [1842] 9 Cl. & F. 355 ("If it were otherwise, no lawyer would be safe in advising 

upon the construction of a written instrument, nor any party in taking under it; for the ablest advice might be controlled, and 

the clearest title undermined, if, at some future period, parol evidence of the particular meaning which the party affixed to his 

words, or of his secret intention in making the instrument, or of the objects he meant to take benefit under it, might be set up to 

contradict or vary the plain language of the instrument itself."); Shogun Finance Ltd v Hudson [2004] 1 A.C. 919 ("The rule 

that other evidence may not be adduced to contradict the provisions of a contract contained in a written document is 

fundamental to the mercantile law of this country; the bargain is the document; the certainty of the contract depends on it."); 

B. FAUVARQUE-COSSON, "L'interprétation du contrat: observations comparatives", RDCO 2007, (481) II; K. LEWISON, The 

Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 86; R. P. J. L. TJITTES, "De betekenis van de parol evidence 

rule in het Amerikaanse contractenrecht", Contracteren 2002, 5; W. VAASSEN, "Entire Agreement Clause (EAC). Beperking 

van de rechterlijke inhoudsbepaling (interpretatie en aanvulling) van contracten aan de hand van externe elementen? De 

Engelse, Franse en Belgische benadering", Jura Falc. 2009-10, 17; W. VAASSEN, "Entire Agreement Clauses" in 

Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 95. 
1190 Engeland: H. G. BEALE, Chitty on contracts, 1: General Principles, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 865; B. FAUVARQUE-

COSSON, "L'interprétation du contrat: observations comparatives", RDCO 2007, (481) II; S. HANIF, "Exclusion of Extrinsic 

Evience in Substitution of, to Contradict, Vary or Add to Documents" in H. MALEK (ed.), Phipson on evidence, Londen, Sweet 

and Maxwell, 2010, 1389; M. LAMOUREUX., "La clause d'intégralité en droit français, anglais et américain", Rev Lamy dr. civ 

2007, 76; K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 86; R. STEVENS, "Objectivity, 

Mistake and the Parol Evidence Rule" in A. BURROWS en E. PEEL (eds), Contract Terms, Oxford, Oxford University Press, 

2007, 107; W. VAASSEN, "Entire Agreement Clause (EAC). Beperking van de rechterlijke inhoudsbepaling (interpretatie en 

aanvulling) van contracten aan de hand van externe elementen? De Engelse, Franse en Belgische benadering", Jura Falc. 2009-

10, 15; W. VAASSEN, "Entire Agreement Clauses" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 92. 
1191 Engeland: H. G. BEALE, Chitty on contracts, 1: General Principles, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 865; B. FAUVARQUE-

COSSON, "L'interprétation du contrat: observations comparatives", RDCO 2007, (481) II; S. HANIF, "Exclusion of Extrinsic 

Evience in Substitution of, to Contradict, Vary or Add to Documents" in H. MALEK (ed.), Phipson on evidence, Londen, Sweet 

and Maxwell, 2010, 1392; K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 86; W. VAASSEN, 

"Entire Agreement Clause (EAC). Beperking van de rechterlijke inhoudsbepaling (interpretatie en aanvulling) van contracten 

aan de hand van externe elementen? De Engelse, Franse en Belgische benadering", Jura Falc. 2009-10, 15; W. VAASSEN, 

"Entire Agreement Clauses" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 93. 
1192 Engeland: Gillespie Bros & Co v Cheney Eggar & Co [1896] 2 Q.B. 59 ("In the first place, although when the parties 

arrive at a definite written contract the implication or presumption is very strong that such contract is intended to contain all 

the terms of their bargain, it is a presumption only, and it is open to either of the parties to allege that there was, in addition 

to what appears in the written agreement, an antecedent express stipulation not intended by the parties to be excluded, but 

intended to continue in force with the express written agreement."); H. G. BEALE, Chitty on contracts, 1: General Principles, 

Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 865; K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 87; 

W. VAASSEN, "Entire Agreement Clause (EAC). Beperking van de rechterlijke inhoudsbepaling (interpretatie en aanvulling) 

van contracten aan de hand van externe elementen? De Engelse, Franse en Belgische benadering", Jura Falc. 2009-10, 15; W. 

VAASSEN, "Entire Agreement Clauses" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 92. 
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rechtshandeling volledig zijn neerslag heeft gevonden in het geschreven document.1193 Een 

partij mag altijd extrinsiek bewijs aanbrengen om aan te tonen dat het voorliggend document 

geen volledige weergave is van de eigenlijke rechtshandeling.1194 Als de rechter, op basis van 

deze externe elementen, oordeelt dat ongeschreven rechten en plichten deel uitmaken van de 

rechtshandeling, dan besluit hij dat de rechtshandeling deels geschreven, deels mondeling is. In 

dat geval geldt de PER niet. De rechter kan daarentegen ook besluiten dat het instrumentum een 

volledige weergave is van het negotium. Hij komt tot deze conclusie, niet omdat het extern 

bewijs ontoelaatbaar is, maar omdat hij van mening is dat het aangebracht bewijs van het 

bestaan van mondelinge verbintenissen niet overtuigend is. Het feit dat er zoveel uitzonderingen 

bestaan op de PER, doet een heel aantal auteurs besluiten dat de regel in de praktijk geen 

toepassing meer kent.1195 In 1986 boog de Engelse Law Commission zich over de vraag of de 

Parol Evidence Rule al dan niet moest afgeschaft worden.1196 De Commissie besloot terecht dat 

de regel in feite een kringredenering uitmaakt: "when it is proved or admitted that the parties 

to a contract intended that all the express terms of their agreement should be as recorded in a 

particular document or documents, evidence will be inadmissible (because irrelevant) if it is 

tendered only for the purpose of adding to, varying, subtracting from or contradicting the 

                                                 
1193 Engeland: Harris, Assignees of Forman, a Bankrupt v Rickett [1859] 4 Hurl. & N. 1 ("We are of opinion that the rule 

relied on by the plaintiffs only applies where the parties to an agreement reduce it to writing, and agree or intend that that 

writing shall be their agreement."); H. G. BEALE, Chitty on contracts, 1: General Principles, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 

866. 
1194 Engeland: Gillespie Bros & Co v Cheney Eggar & Co [1896] 2 Q.B. 59 ("In the first place, although when the parties 

arrive at a definite written contract the implication or presumption is very strong that such contract is intended to contain all 

the terms of their bargain, it is a presumption only, and it is open to either of the parties to allege that there was, in addition 

to what appears in the written agreement, an antecedent express stipulation not intended by the parties to be excluded, but 

intended to continue in force with the express written agreement."); H. G. BEALE, Chitty on contracts, 1: General Principles, 

Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 866; K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 87; 

W. VAASSEN, "Entire Agreement Clause (EAC). Beperking van de rechterlijke inhoudsbepaling (interpretatie en aanvulling) 

van contracten aan de hand van externe elementen? De Engelse, Franse en Belgische benadering", Jura Falc. 2009-10, 15; W. 

VAASSEN, "Entire Agreement Clauses" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 92 
1195 Engeland: R. CALNAN, Principles of contractual interpretation, Oxford, Oxford University Press, 2013, 25; 170; M. 

FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational 

Publishers, 2006, 117; B. FAUVARQUE-COSSON, "L'interprétation du contrat: observations comparatives", RDCO 2007, (481) 

I; E. H. HONDIUS, "De 'entire agreement' clausule: Amerikaanse contractsbedingen in het Nederlandse recht" in Recht als norm 

en als aspiratie: opstellen over recht en samenleving ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de Utrechtse Juridische 

Faculteit, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1986, 27; L. JACOBSON en S. MILLS, "Entire agreement and non-reliance clauses", Comp. 

Law. 2001, 189; L. KOFFMAN en E. MACDONALD, The Law of Contract, Oxford, Oxford University Press, 2010, 115; K. 

LEWISON, The Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 86; M. LAMOUREUX, L'aménagement des 

pouvoirs du juge par les contractants: recherche sur un possible imperium des contractants, Aix-en-Provence, Presses 

universitaires d'Aix-Marseille, 2006, 184-185; D. MCLAUCHLAN, "The entire agreement clause: conclusive or a question of 

weight?", LQR 2012, 521; G. MCMEEL, The Construction of Contracts, Oxford, Oxford University Press, 2007, 30; J. MESTRE 

en J. C. RODA, Les principales clauses des contrats d'affaires, Parijs, Lextenso éditions, 2011, 513; H. N. SCHELHAAS, "Pacta 

sunt servanda bij commerciële contractanten. Over redelijkheid & billijkheid en objectieve uitleg bij handelscontracten", NTBR 

2008, 152; R. P. J. L. TJITTES, "De betekenis van de parol evidence rule in het Amerikaanse contractenrecht", Contracteren 

2002, 4; R. P. J. L. TJITTES, "Uitleg van schriftelijke contracten", RMT 2005, 5; W. VAASSEN, "Entire Agreement Clauses" in 

Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 93; S. VOGENAUER, "Interpretation of Contracts: Concluding 

Comparative Observations" in A. BURROWS en E. PEEL (eds), Contract Terms, Oxford, Oxford University Press, 2007, 135; F. 

WAGNER-VON PAPP, "European Contract Law: Are No Oral Modification Clauses Not Worth the Paper They Are Written On? 

DCFR II.-4:105 v CISG 29(2), UNIDROIT Principles 2.1.18, UCC §2-209, and Comparative Law" in G. LETSAS en C. 

O'CINNEIDE (eds.), Current Legal Problems, Oxford, Oxford University Press, 2010, 545. Contra R. STEVENS, "Objectivity, 

Mistake and the Parol Evidence Rule" in A. BURROWS en E. PEEL (eds), Contract Terms, Oxford, Oxford University Press, 

2007, 108. 
1196 Engeland: THE LAW COMMISSION, Law of Contract: The Parol Evidence Rule (Report) [1986] EWLC 154. 
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express terms of that contract."1197 Vandaag de dag is de werking van de PER beperkt tot een 

vermoeden dat het instrumentum de gehele rechtshandeling bevat.1198 De PER is qua 

formulering dus wel verwant aan artikel 1341 BW, maar heeft in de praktijk een heel andere, 

veel minder verregaande, werking. Binnen het Engelse bewijsrecht bestaat er, ondanks de PER, 

geen voorrang voor het geschrift. 

 VRIJE BEWIJSWAARDE (GERINGE WETTELIJKE BEWIJSWAARDE) IN BELGISCH/FRANS 

HANDELSRECHT EN ALGEMENE REGEL IN NEDERLAND (MET UITZONDERING VAN AKTEN), 

ENGELAND, UNIDROIT PRINCIPES EN CISG – Hebben bewijsmiddelen maar een geringe of 

zelfs een onbestaande wettelijke bewijswaarde, dan spreekt men ook wel eens van een "vrije 

bewijswaarde".1199 In dat geval mag de rechter, op grond van de concrete omstandigheden van 

de zaak, vrij oordelen of hij al dan niet overtuigingskracht toekent aan het bewijsmiddel.1200 In 

het Frans/Belgisch burgerlijk recht gaat het dan bijvoorbeeld om een vermoeden, een 

getuigenis, een niet-ondertekend geschrift, boekhouding of een kopie.1201 In handelszaken is 

                                                 
1197 Engeland: THE LAW COMMISSION, Law of Contract: The Parol Evidence Rule (Report) [1986] EWLC 154, 8. Zie ook S. 

HANIF, "Exclusion of Extrinsic Evience in Substitution of, to Contradict, Vary or Add to Documents" in H. MALEK (ed.), 

Phipson on evidence, Londen, Sweet and Maxwell, 2010, 1388; R. P. J. L. TJITTES, "De betekenis van de parol evidence rule 

in het Amerikaanse contractenrecht", Contracteren 2002, 11; W. VAASSEN, "Entire Agreement Clause (EAC). Beperking van 

de rechterlijke inhoudsbepaling (interpretatie en aanvulling) van contracten aan de hand van externe elementen? De Engelse, 

Franse en Belgische benadering", Jura Falc. 2009-10, 15; W. VAASSEN, "Entire Agreement Clauses" in Gemeenrechtelijke 

clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 95. 
1198 Engeland: Gillespie Bros & Co v Cheney Eggar & Co [1896] 2 Q.B. 59 ("In the first place, although when the parties 

arrive at a definite written contract the implication or presumption is very strong that such contract is intended to contain all 

the terms of their bargain, it is a presumption only, and it is open to either of the parties to allege that there was, in addition 

to what appears in the written agreement, an antecedent express stipulation not intended by the parties to be excluded, but 

intended to continue in force with the express written agreement."); M. LAMOUREUX., "La clause d'intégralité en droit français, 

anglais et américain", Rev Lamy dr. civ 2007, 76; R. P. J. L. TJITTES, "De betekenis van de parol evidence rule in het 

Amerikaanse contractenrecht", Contracteren 2002, 4; R. P. J. L. TJITTES, "Uitleg van schriftelijke contracten", RMT 2005, 5. 
1199 B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 158; H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, 

"Overzicht" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.3-17; S. STIJNS, 

Verbintenissenrecht. Boek 2: de algemene leer van de verbintenis, Brugge, die Keure, 2009, 182; M. E. STORME, "Algemene 

beginselen van bewijs in het vermogensrecht" in B. ALLEMEERSCH, P. LONDERS en S. SROKA (eds.), Bewijsrecht, Gent, Larcier, 

2007, 23, 25; B. VAN DEN BERGH, "De boekhouding op de weegschaal van Vrouwe Justitia: een 'balans'" (noot onder Cass. 3 

december 2007), TBBR 2010, 31; W. VANDENBUSSCHE en W. SYS, "Het bewijs door een schriftelijke getuigenverklaring. 

Commentaar bij de wet van 16 juli 2012. Verba volant, scripta manent?", T.Fam. 2013, 33. 
1200 Cass. 4 april 1941, Arr. Cass. 1941, 72, concl. O.M.; Pas. 1941, I, 120, concl. O.M. ("Overwegende dat hij, daarna op 

uitwendige feitelijke bestanddeelen waarvan hij op bindende wijze het bestaan vaststelt, vermoedens grondt, waarvan hij 

soeverein de bewijskracht waardeert, en dat hij daaruit het bewijs afleidt, dat, naar het gemeenschappelijk inzicht, de betwiste 

akte een huur met onzekeren duur bewijst."); H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, "Overzicht" in J. ROODHOOFT (ed.), 

Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.3-17; D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, 

Brussel, Larcier, 2002, 76; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2: de algemene leer van de verbintenis, Brugge, die Keure, 

2009, 182; B. VAN DEN BERGH, "De boekhouding op de weegschaal van Vrouwe Justitia: een 'balans'" (noot onder Cass. 3 

december 2007), TBBR 2010, 31-32; W. VANDENBUSSCHE en W. SYS, "Het bewijs door een schriftelijke getuigenverklaring. 

Commentaar bij de wet van 16 juli 2012. Verba volant, scripta manent?", T.Fam. 2013, 33. 
1201 Cass. 4 april 1941, Arr. Cass. 1941, 72, concl. O.M.; Pas. 1941, I, 120, concl. O.M. ("Overwegende dat hij, daarna op 

uitwendige feitelijke bestanddeelen waarvan hij op bindende wijze het bestaan vaststelt, vermoedens grondt, waarvan hij 

soeverein de bewijskracht waardeert, en dat hij daaruit het bewijs afleidt, dat, naar het gemeenschappelijk inzicht, de betwiste 

akte een huur met onzekeren duur bewijst."); Cass. 22 april 2010, Pas. 2010, 1197; Rev.not.b. 2011, 318, noot P. DELNOY; 

Rev.trim.dr.fam. 2012, 245, noot; RW 2011-12, 268, noot B. VERLOOY ("Vermoedens die niet bij wet zijn ingesteld worden aan 

het beleid van de rechter overgelaten, wat inhoudt dat de rechter onaantastbaar de bewijswaarde beoordeelt van de 

vermoedens waarop hij zich baseert."); B. GILLIS, "Het bewijs in geschillen van handelspraktijken", Jaarboek 

Handelspraktijken & Mededinging 2008, 770; H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, "Het schriftelijk bewijs" in J. ROODHOOFT 

(ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.3-18; D. MOUGENOT, Droit des obligations. La 

preuve, Brussel, Larcier, 2002, 76; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2: de algemene leer van de verbintenis, Brugge, die 
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het bewijs in België en Frankrijk, mits enkele uitzonderingen, vrij.1202 De bewijsmiddelen in 

handelszaken hebben aldus vrije bewijswaarde. Dit wil zeggen dat de wet in handelszaken niet 

aangeeft in welke mate de rechter de voor hem aangevoerde bewijsmiddelen als bewijs moet 

aannemen, hij is er niet door gebonden. Bovendien mogen de partijen gelijk welke soort 

tegenbewijs aanbrengen. Het vrije handelsrechtelijke bewijs mag enkel en alleen ingeroepen 

worden tegen handelaars, zowel door andere handelaars als door particulieren.1203 Het is enkel 

van toepassing op rechtshandelingen en rechtsfeiten die van handelsrechtelijke aard zijn.1204 In 

handelszaken mogen de partijen dus zelf kiezen welke bewijsmiddelen ze aandragen om te 

ondersteunen wat zij beweren.1205 De rechter mag ook andere bewijsmiddelen dan die vermeld 

                                                 
Keure, 2009, 186; W. VANDENBUSSCHE en W. SYS, "Het bewijs door een schriftelijke getuigenverklaring. Commentaar bij de 

wet van 16 juli 2012. Verba volant, scripta manent?", T.Fam. 2013, 33. 
1202 Artikel 25 W. Kh. ("Behalve door de bewijsmiddelen die het burgerlijk recht toelaat, kunnen handelsverbintenissen ook 

worden bewezen door getuigen in alle gevallen waarin de rechtbank oordeelt dit te moeten toestaan, behoudens de 

uitzonderingen bepaald voor bijzondere gevallen. Koop en verkoop kan bewezen worden door middel van een aanvaarde 

factuur, onverminderd de andere bewijsmiddelen die door de wetten op de koophandel zijn toegelaten."); Luik 16 april 1998, 

JLMB 1998, 1829 ("Qu'en matière commerciale, la preuve est libre, celle d'un engagement pouvant être faite par toutes voies 

de droit."); Luik 25 februari 2000, JLMB 2000, 1698; TBH 2001, 42 ("Que ce régime, qui est celui de la preuve libre, est 

applicable à l'égard de tout commerçant à propos d'un acte naturellement commercial comme une opération de banque."); H. 

DE WULF, "Overzicht van rechtspraak handelsrecht 2003-2010", TPR 2011, 951; B. GILLIS, "Het bewijs in geschillen van 

handelspraktijken", Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2008, 769; D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, 

Brussel, Larcier, 2002, 121; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2: de algemene leer van de verbintenis, Brugge, die Keure, 

2009, 153; K. WAGNER, "Actualia burgerlijk bewijsrecht", P&B 2009, 159; K. WAGNER, Burgerlijk procesrecht, Antwerpen, 

Maklu, 2014, 550. Artikel 25 W. Kh. spreekt enkel over getuigen, maar men is het erover eens dat ook andere bewijsmiddelen 

hieronder vallen. Zie D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002, 121; K. WAGNER, "Actualia 

burgerlijk bewijsrecht", P&B 2009, 169. Frankrijk: Article L110-3 Code de Commerce ("A l'égard des commerçants, les actes 

de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi."); Cass. fr. com. 7 juli 

2009, n° 07-21.803 en 08-14.240, www.dalloz.fr ("Qu'en matière commerciale la preuve est libre."); B. FAGES, Droit des 

obligations, Parijs, LGDJ, 2011, 132; J. FLOUR, J.-L. AUBERT en E. SAVAUX, Droit civil, Les obligations, 1. L'acte juridique, 

Parijs, A. Colin, 2008, 19; L. GRYNBAUM, "Preuve" in Répertoire de droit commercial, Parijs, Dalloz, 2011, n° 6, 11; P. 

MALINVAUD en D. FENOUILLET, Droit des Obligations, Parijs, LexisNexis, 2012, 277; F. TERRE, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, 

Les obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 171.  
1203 Cass. 18 januari 1990, RW 1989-90, 1432 ("Overwegende dat, wanneer tussen een persoon die koopman is en een andere 

die deze hoedanigheid niet heeft, een geschil ontstaat over het bestaan of over de bepalingen van een overeenkomst, de niet-

handelaar het recht heeft zich ten aanzien van de tegenpartij te beroepen op de bepalingen van het handelsrecht inzake 

bewijsvoering."); Luik 16 april 1998, JLMB 1998, 1829 ("Attendu que, lorsqu'entre un commerçant et une personne n'ayant 

pas cette qualité naît un litige au sujet de l'existence ou des modalités d'une convention, le non-commerçant est un droit de se 

prévaloir à l'égard de la partie à qui il est opposé des dispositions de droit commercial relatives à l'administration de la 

preuve."); Kh. Gent 11 januari 2001, TBH 2002, 135, JDSC 2003 (verkort), 138 ("Wanneer tussen een vennootschap die 

koopman is, en een andere persoon die deze hoedanigheid niet bezit, een geschil ontstaat over het bestaan of over de bepalingen 

van een overeenkomst, heeft de niet-handelaar het recht om zich ten aanzien van de tegenpartij op de bepalingen van het 

handelsrecht inzake bewijsvoering te beroepen."); H. DE WULF, "Overzicht van rechtspraak handelsrecht 2003-2010", TPR 

2011, 952; H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, "Voorwerp van de handleiding" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek 

Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.1-3; H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, "Voorrang voor het geschreven 

bewijs" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.3-5; S. STIJNS, 

Verbintenissenrecht. Boek 2: de algemene leer van de verbintenis, Brugge, die Keure, 2009, 152. Frankrijk: B. FAGES, Droit 

des obligations, Parijs, LGDJ, 2011, 133; L. GRYNBAUM, "Preuve" in Répertoire de droit commercial, Parijs, Dalloz, 2011, n° 

16; P. MALINVAUD en D. FENOUILLET, Droit des Obligations, Parijs, LexisNexis, 2012, 277; F. TERRE, P. SIMLER en Y. 

LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 171. 
1204 H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, "Voorwerp van de handleiding" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek 

Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.1-3; H. DE WULF, "Overzicht van rechtspraak handelsrecht 2003-2010", 

TPR 2011, 952. Frankrijk: L. GRYNBAUM, "Preuve" in Répertoire de droit commercial, Parijs, Dalloz, 2011, n° 16. 
1205 H. DE WULF, "Overzicht van rechtspraak handelsrecht 2003-2010", TPR 2011, 951; D. MOUGENOT, Droit des obligations. 

La preuve, Brussel, Larcier, 2002, 121; K. WAGNER, "Actualia burgerlijk bewijsrecht", P&B 2009, 169; K. WAGNER, Burgerlijk 

procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2014, 550. Frankrijk: F. TERRE, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 

2009, 171. 
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in het BW/CC in aanmerking nemen.1206 De toelaatbaarheid van en de hiërarchie tussen de 

verschillende bewijsmiddelen is niet bij wet vastgesteld.1207 Dit wil zeggen dat de rechter de 

mogelijkheid heeft soeverein te beslissen dat bijvoorbeeld een getuigenis zwaarder doorweegt 

dan een akte. Dit regime valt te verklaren vanuit de nood om snelheid te voorzien in 

commerciële transacties.1208 Daarnaast gaat men ervanuit dat handelaars oplettender zijn dan 

niet-handelaars en zelf het best geplaatst zijn om na te gaan of ze hun toevlucht moeten nemen 

tot een geschrift of niet.1209 In de harmonisatie-instrumenten en in Nederland en Engeland 

bestaat de vrije bewijsleer niet enkel in het handelsrecht, maar geldt deze in het algemeen.1210 

Het vierde boek van het oude Nederlands Burgerlijk Wetboek bevatte een heel aantal 

rechtsregels die de vrije waardering van het bewijs beperkten of die bewijsmiddelen uitsloten. 

In 1988 voerde men in Nederland een nieuw bewijsrecht in. Dit had als doel zoveel mogelijk 

                                                 
1206 H. DE WULF, "Overzicht van rechtspraak handelsrecht 2003-2010", TPR 2011, 951. 
1207 D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002, 121; K. WAGNER, Burgerlijk procesrecht, 

Antwerpen, Maklu, 2014, 550. Frankrijk: F. TERRE, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 171. 
1208 D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002, 121; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2: de 

algemene leer van de verbintenis, Brugge, die Keure, 2009, 154. Frankrijk: L. GRYNBAUM, "Preuve" in Répertoire de droit 

commercial, Parijs, Dalloz, 2011, n° 7, 11; F. TERRE, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 171. 
1209 D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002, 121; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2: de 

algemene leer van de verbintenis, Brugge, die Keure, 2009, 154.  
1210 Nederland: Artikel 152 Nederlands Rv ("1. Bewijs kan worden geleverd door alle middelen, tenzij de wet anders bepaalt. 

2. De waardering van het bewijs is aan het oordeel van de rechter overgelaten, tenzij de wet anders bepaalt."); HR 10 maart 

1995, NJ 1995, 550 ("Van een onjuiste rechtsopvatting is sprake indien rov. 4.4 aldus moet worden begrepen dat daaraan de 

opvatting ten grondslag ligt dat bijzondere eisen gelden ter zake van stelplicht of bewijsaanbod met betrekking tot de bewering 

dat partijen bij een schriftelijk vastgelegde overeenkomst op een bepaald punt over en weer aan de bepalingen van het contract 

een andere zin hebben toegekend dan daaraan bij zuiver taalkundige uitleg klaarblijkelijk toekomt."); HR 5 december 2003, 

NJ 2004, 74 ("Voorts neemt het middel terecht tot uitgangspunt dat de waardering van bewijs is voorbehouden aan de rechter 

die over de feiten oordeelt, en dat de rechter daarbij een grote mate van vrijheid heeft."); Arnhem-Leeuwarden 24 september 

2013, ECLI:NL:GHARL:2013:7164, www.rechtspraak.nl ("In de civiele procedure geldt de vrije bewijsleer, die mee brengt 

dat bewijs kan worden geleverd door alle middelen en dat de rechter vrij is in de waardering ervan, een en ander tenzij de wet 

anders bepaalt (art. 152 Rv)"); Den Haag 29 juli 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:2813, www.rechtspraak.nl ("De keuze voor 

de vrije bewijswaardering vloeit voort uit de gedachte dat de rechter binnen de grenzen van het geschil zoveel mogelijk de 

materiële waarheid dient te achterhalen."); D. J. BEENDERS, "Vrije bewijsleer" in Groene Serie Burgerlijke Rechtsvordering, 

Deventer, Kluwer, losbl., n° 1; R. BIERENBROODSPOT, "Uitleg van overeenkomsten: maatwerk op basis van Haviltex", O&F 

2008, 73; G. R. RUTGERS, "Lid 1 van art. 152 Rv — 'Bewijs kan geleverd worden door alle middelen …'" in Tekst & 

Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering, Deventer, Kluwer, losbl., n° 3; M. RUYGVOORN, Contracten in de praktijk, 

Deventer, Kluwer, 2013, 163; R. P. J. L. TJITTES, "De betekenis van de parol evidence rule in het Amerikaanse contractenrecht", 

Contracteren 2002, 11. Engeland: Polanski v Conde Nast Publications Ltd [2005] 1 W.L.R. 637 ("Thus we find that the power 

of the court to control evidence is spelled out in CPR r 32.1: […] This is clearly part of the powers of active case management 

which permeate the whole of the Civil Procedure Rules."); GKR Karate (UK) Ltd v Yorkshire Post Newspapers Ltd (No.1) 

[2000] WL 370 ("This means, in my judgment, that the parties no longer have any absolute right to insist on the calling of any 

evidence they choose provided only that it is admissible and arguably relevant. The court may exclude admissible and relevant 

evidence or cross-examination which is disproportionately expensive or time-consuming, provided that to do so accords with 

the overriding objective."); Rall v Hume [2001] C.P. Rep. 58 ("Further, there was no reason why the judge, in exercise of his 

powers to control the evidence given at trial (see CPR 32.1) […]"); O'Brien v Chief Constable of South Wales [2004] C.P. 

Rep. 5 ("Today the Civil Procedure Rules give judges the power they need to restrain proceedings within practicable limits, 

even though the evidence a party tenders is otherwise admissible in evidence."); Beazer Homes Limited v Peter Stroude [2005] 

EWCA Civ 265 ("Obviously the court can use its controlling power to direct that, on the basis of an exclusionary rule, certain 

evidence may not be given."); J. AUBURN en D. DAY, "Rules of Evidence Relating to the Course of a Trial: General" in H. 

MALEK (ed.), Phipson on evidence, Londen, Sweet and Maxwell, 2010, 290-291; F. N. BOTCHWAY en K. A. CHOONG, "Not 

Ready for Change? The English Courts and Pre-Contractual Negotiations", Int'l Law. 2011, 643. Unidroit Principes: Artikel 

1.2. Unidroit Principes: "No form required. Nothing in these Principles requires a contract, statement or any other act to be 

made in or evidenced by a particular form. It may be proved by any means, including witnesses." CISG: Artikel 11 CISG: 

"Een koopovereenkomst behoeft niet door middel van een geschrift te worden gesloten of bewezen en is aan geen enkel ander 

vormvereiste onderworpen. Zij kan door alle bewijsmiddelen, getuigen daaronder begrepen, worden bewezen." 
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de materiële waarheid te kunnen achterhalen.1211 Om dit te bereiken, moest men zuinig 

omspringen met bewijs-belemmerende voorschriften en de rechter een grote 

appreciatiebevoegdheid geven.1212 Artikel 152, 1e lid Nederlands Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering (Rv) bepaalt: "Bewijs kan worden geleverd door alle middelen, tenzij de wet 

anders bepaalt." Dit lid beschrijft het tweede facet van de wettelijke bewijswaarde, namelijk 

de vraag of en in welke mate partijen tegenbewijs mogen aanbrengen tegen een bewijsmiddel. 

Partijen hebben hier een grote vrijheid. Tenzij de wet het anders bepaalt, mag men zich in 

Nederland, op basis van dit artikel op alle mogelijke bewijsmiddelen beroepen.1213 De rechter 

kan aan ieder bewijsmiddel in het geding de bewijswaarde hechten die hem zelf goeddunkt.1214 

Het tweede lid van artikel 152 Nederlands Rv voegt daaraan toe: "De waardering van het bewijs 

is aan het oordeel van de rechter overgelaten, tenzij de wet anders bepaalt." Dit lid beschrijft 

het eerste facet van de notie wettelijke bewijswaarde, dat de vraag stelt in hoeverre de rechter 

zich gebonden weet door een bepaald bewijsmiddel. De vrije bewijswaarde geldt echter enkel 

"tenzij de wet anders bepaalt" (artikel 152, 1e en 2e lid Nederlands Rv). Een uitzondering bestaat 

bijvoorbeeld in artikel 164, 2e lid Nederlands Rv.1215 Bepalingen die beperkingen beschrijven 

op de bewijswaardering door de rechter, vindt men ook bij akten (nr. 308). Andere geschriften 

hebben daarentegen een vrije bewijswaarde, zodat de rechter volkomen vrij is in de waardering 

ervan.1216 In Engeland, waar de werking van de Parol Evidence Rule uitgehold is tot een 

                                                 
1211 Nederland: Den Haag 29 juli 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:2813, www.rechtspraak.nl ("De keuze voor de vrije 

bewijswaardering vloeit voort uit de gedachte dat de rechter binnen de grenzen van het geschil zoveel mogelijk de materiële 

waarheid dient te achterhalen."); D. J. BEENDERS, "Vrije bewijsleer" in Groene Serie Burgerlijke Rechtsvordering, Deventer, 

Kluwer, losbl., n° 4; G. J. BOON, G. R. RUTGERS en R. J. C. FLACH, Parlementaire geschiedenis van de nieuwe regeling van 

het bewijsrecht in burgerlijke zaken: parlementaire stukken systematisch gerangschikt, Deventer, Kluwer, 1988, 59-60; G. R. 

RUTGERS, "Lid 1 van art. 152 Rv (vervolg) — 'tenzij de wet anders bepaalt'" in Groene Serie Burgerlijke Rechtsvordering, 

Deventer, Kluwer, losbl., n° 7. 
1212 Nederland: G. J. BOON, G. R. RUTGERS en R. J. C. FLACH, Parlementaire geschiedenis van de nieuwe regeling van het 

bewijsrecht in burgerlijke zaken: parlementaire stukken systematisch gerangschikt, Deventer, Kluwer, 1988, 59-60; G. R. 

RUTGERS, "Lid 1 van art. 152 Rv (vervolg) — 'tenzij de wet anders bepaalt'" in Groene Serie Burgerlijke Rechtsvordering, 

Deventer, Kluwer, losbl., n° 7. 
1213 Nederland: Hof Arnhem-Leeuwarden 24 september 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:7164, www.rechtspraak.nl ("In de 

civiele procedure geldt de vrije bewijsleer, die mee brengt dat bewijs kan worden geleverd door alle middelen en dat de rechter 

vrij is in de waardering ervan, een en ander tenzij de wet anders bepaalt (art. 152 Rv)"); D. J. BEENDERS, "Vrije bewijsleer" 

in Groene Serie Burgerlijke Rechtsvordering, Deventer, Kluwer, losbl., n° 2; G. R. RUTGERS, "Lid 1 van art. 152 Rv — 'Bewijs 

kan geleverd worden door alle middelen …'" in Groene Serie Burgerlijke Rechtsvordering, Deventer, Kluwer, losbl., n° 3. 
1214 Nederland: HR 5 januari 2001, NJ 2001, 612 ("De rechter kan immers vrijelijk aan ieder feitelijk gegeven in het geding 

de bewijskracht hechten die hem goeddunkt."); HR 16 maart 2007, NJ 2008, 219 ("De rechter mag daarbij aan ieder gebleken 

feitelijk gegeven in het geding de bewijskracht hechten die hem goeddunkt."); HR 23 juli 2013, NJF 2013, 341 ("De rechter 

mag daarbij aan ieder gebleken feitelijk gegeven in het geding de bewijskracht hechten die hem goeddunkt.); Arnhem-

Leeuwarden 24 september 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:7164, www.rechtspraak.nl ("In de civiele procedure geldt de vrije 

bewijsleer, die mee brengt dat bewijs kan worden geleverd door alle middelen en dat de rechter vrij is in de waardering ervan, 

een en ander tenzij de wet anders bepaalt (art. 152 Rv)"); Den Haag 29 juli 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:2813, 

www.rechtspraak.nl ("Op grond van artikel 152 Rv is de waardering van het bewijs aan de rechter voorbehouden. De rechter 

bepaalt welke waarde hij hecht aan een bepaald bewijsmiddel."); G. J. BOON, G. R. RUTGERS en R. J. C. FLACH, Parlementaire 

geschiedenis van de nieuwe regeling van het bewijsrecht in burgerlijke zaken: parlementaire stukken systematisch 

gerangschikt, Deventer, Kluwer, 1988, 51; R. P. J. L. TJITTES, "De betekenis van de parol evidence rule in het Amerikaanse 

contractenrecht", Contracteren 2002, 11. 
1215 Nederland: Artikel 164, 2e lid Nederlands Rv ("Indien een partij als getuige is gehoord, kan haar verklaring omtrent door 

haar te bewijzen feiten geen bewijs in haar voordeel opleveren, tenzij de verklaring strekt ter aanvulling van onvolledig 

bewijs."). 
1216 Nederland: HR 24 januari 2003, NJ 2003, 166 ("Behoudens enige afzonderlijk geregelde gevallen (bijvoorbeeld de 

bewijskracht van akten), kent de wet geen bijzondere regels met betrekking tot de bewijskracht van geschriften, zodat de 

bewijswaardering daarvan — volgens de hoofdregel van art. 179 lid 2 (oud) Rv., thans art. 152 lid 2 Rv. — is overgelaten aan 
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vermoeden dat het instrumentum het gehele tussen de partijen gesloten contract bevat, mag de 

rechter vandaag de dag zowel in handels- als in burgerlijke zaken zelf oordelen of hij al dan 

niet overtuigingskracht toekent aan een bewijsmiddel.1217 Dit is vastgelegd in Part 32.1 Civil 

Procedure Rules 1998.1218 Hierbij moet de rechter er steeds over waken zo rechtvaardig 

mogelijk om te springen met deze appreciatiebevoegdheid.1219 Dit betekent dat hij rekening 

moet houden met de proceskosten, met de verhouding tussen de partijen, met de snelheid 

waarbinnen de zaak moet behandeld worden enzovoort.1220 

                                                 
het oordeel van de rechter."); C. ASSER, Conclusie bij HR 27 oktober 1989, NJ 1990, 109; G. R. RUTGERS, "Alle middelen, 

waardering en motivering — enige rechtspraak" in Groene Serie Burgerlijke Rechtsvordering, Deventer, Kluwer, losbl., n° 4; 

G. R. RUTGERS, "Akten en de bewijskracht ervan - art. 156 lid 1 Rv" in Groene Serie Burgerlijke Rechtsvordering, Deventer, 

Kluwer, losbl., n° 4. 
1217 Engeland: Polanski v Conde Nast Publications Ltd [2005] 1 W.L.R. 637 ("Thus we find that the power of the court to 

control evidence is spelled out in CPR r 32.1: […] This is clearly part of the powers of active case management which permeate 

the whole of the Civil Procedure Rules."); GKR Karate (UK) Ltd v Yorkshire Post Newspapers Ltd (No.1) [2000] WL 370 

("This means, in my judgment, that the parties no longer have any absolute right to insist on the calling of any evidence they 

choose provided only that it is admissible and arguably relevant. The court may exclude admissible and relevant evidence or 

cross-examination which is disproportionately expensive or time-consuming, provided that to do so accords with the overriding 

objective."); Rall v Hume [2001] C.P. Rep. 58 ("Further, there was no reason why the judge, in exercise of his powers to 

control the evidence given at trial (see CPR 32.1) […]"); O'Brien v Chief Constable of South Wales [2004] C.P. Rep. 5 ("Today 

the Civil Procedure Rules give judges the power they need to restrain proceedings within practicable limits, even though the 

evidence a party tenders is otherwise admissible in evidence."); Beazer Homes Limited v Peter Stroude [2005] EWCA Civ 265 

("Obviously the court can use its controlling power to direct that, on the basis of an exclusionary rule, certain evidence may 

not be given."); J. AUBURN en D. DAY, "Rules of Evidence Relating to the Course of a Trial: General" in H. MALEK (ed.), 

Phipson on evidence, Londen, Sweet and Maxwell, 2010, 290-291; F. N. BOTCHWAY en K. A. CHOONG, "Not Ready for 

Change? The English Courts and Pre-Contractual Negotiations", Int'l Law. 2011, 643; L. KOFFMAN en E. MACDONALD, The 

Law of Contract, Oxford, Oxford University Press, 2010, 115; K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, Londen, Sweet 

and Maxwell, 2007, 86; R. P. J. L. TJITTES, "De betekenis van de parol evidence rule in het Amerikaanse contractenrecht", 

Contracteren 2002, 4; R. P. J. L. TJITTES, "Uitleg van schriftelijke contracten", RMT 2005, 5; S. VOGENAUER, "Interpretation 

of Contracts: Concluding Comparative Observations" in A. BURROWS en E. PEEL (eds.), Contract Terms, Oxford, Oxford 

University Press, 2007, 135-136. 
1218 Engeland: Part 32.1 Civil Procedure Rules 1998 ("Power of court to control evidence. (1) The court may control the 

evidence by giving directions as to: (a) the issues on which it requires evidence; (b) the nature of the evidence which it requires 

to decide those issues; and (c) the way in which the evidence is to be placed before the court. (2) The court may use its power 

under this rule to exclude evidence that would otherwise be admissible."). 
1219 Engeland: Part 1.1(1) Civil Procedure Rules 1998 ("The overriding objective. These Rules are a new procedural code with 

the overriding objective of enabling the court to deal with cases justly."); Polanski v Conde Nast Publications Ltd [2005] 1 

W.L.R. 637 ("Thus we find that the power of the court to control evidence is spelled out in CPR r 32.1: […] This is clearly part 

of the powers of active case management which permeate the whole of the Civil Procedure Rules, all of which are subject to 

the overriding objective set out in CPR r 1.1."); GKR Karate (UK) Ltd v Yorkshire Post Newspapers Ltd (No.1) [2000] WL 

370 ("This means, in my judgment, that the parties no longer have any absolute right to insist on the calling of any evidence 

they choose provided only that it is admissible and arguably relevant. The court may exclude admissible and relevant evidence 

or cross-examination which is disproportionately expensive or time-consuming, provided that to do so accords with the 

overriding objective."); Great Future International Ltd v Sealand Housing Corp (No.6) [2003] C.P. Rep. 3 ("Moreover, as the 

appellants have said in their written argument, the power under 32.1(1) must be used with great circumspection for the purpose 

of achieving the overriding objective."); O'Brien v Chief Constable of South Wales [2004] C.P. Rep. 5 ("Needless to say, when 

exercising this power, the court must take account of the overriding objective (in CPR 1.1 ) of dealing with cases justly."); 

Rogers v Hoyle [2015] Q.B. 265 ("That the circumstances in which it was appropriate to the exercise of discretion under CPR 

r 32.1(2) to exclude admissible evidence which was likely to be helpful were limited; that that discretion was to be exercised 

in accordance with the overriding objective of dealing with cases justly and at proportionate cost."), J. AUBURN en D. DAY, 

"Rules of Evidence Relating to the Course of a Trial: General" in H. MALEK (ed.), Phipson on evidence, Londen, Sweet and 

Maxwell, 2010, 291. 
1220 Engeland: Part 1.1(2) Civil Procedure Rules 1998 ("Dealing with a case justly includes, so far as is practicable - (a) 

ensuring that the parties are on an equal footing; (b) saving expense; (c) dealing with the case in ways which are proportionate 

- (i) to the amount of money involved; (ii) to the importance of the case; (iii) to the complexity of the issues; and (iv) to the 

financial position of each party; (d) ensuring that it is dealt with expeditiously and fairly; and (e) allotting to it an appropriate 

share of the court's resources, while taking into account the need to allot resources to other cases."); J. AUBURN en D. DAY, 

"Rules of Evidence Relating to the Course of a Trial: General" in H. MALEK (ed.), Phipson on evidence, Londen, Sweet and 

Maxwell, 2010, 291. 
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§4. Verhouding bewijswaarde – interpretatie  

 VERHOUDING INTERPRETATIE – BEWIJSWAARDE NIET OVERAL EVEN PROBLEMATISCH – Kent 

een rechtshandeling een geschreven neerslag, dan moet men, wanneer men gebruik wil maken 

van externe elementen om het geschrift te interpreteren, steeds met de bewijswaarde van de 

voorliggende bewijsmiddelen rekening houden. In de harmonisatie-instrumenten en in 

Engeland, waar de rechter zowel in burgerlijke als in handelszaken zelf mag oordelen welke 

overtuigingskracht hij toekent aan een bewijsmiddel, vormt de verhouding interpretatie – 

bewijswaarde geen enkel probleem. Ook in Nederland is het bewijs in principe vrij, zodat alle 

mogelijke bewijsmiddelen mogen aangedragen worden naast het geschrift. Een uitzondering 

bestaat wel voor akten, die een grote wettelijke bewijswaarde hebben.1221 In de praktijk maakt 

men van de verhouding bewijswaarde – uitleg in Nederland geen probleem.1222 Wanneer er een 

schriftelijke rechtshandeling voorligt, zijn alle soorten bewijsmiddelen toelaatbaar, ook 

wanneer ze bewijs aanbrengen dat de bepalingen van de rechtshandeling een andere zin hebben 

dan op het eerste zicht uit de bewoordingen ervan blijkt.1223 De reden hiervoor ligt er misschien 

in dat de drempel om tegenbewijs tegen akten te leveren niet zeer hoog ligt, zodat in 

interpretatiegeschillen de vraag naar de geoorloofdheid van externe elementen vaak aan de kant 

kan worden geschoven.1224 In Frankrijk en België bestaat er een dichotomie tussen handels- en 

burgerlijk recht. Binnen de eerste categorie is het bewijs vrij, maar in het burgerlijk recht bestaat 

er een gereglementeerd bewijssysteem. Hierbij hebben akten een grote wettelijke 

                                                 
1221 Nederland: Artikel 157 Nederlands Rv ("1. Authentieke akten leveren tegen een ieder dwingend bewijs op van hetgeen de 

ambtenaar binnen de kring van zijn bevoegdheid omtrent zijn waarnemingen en verrichtingen heeft verklaard. 2. Een 

authentieke of onderhandse akte levert ten aanzien van de verklaring van een partij omtrent hetgeen de akte bestemd is ten 

behoeve van de wederpartij te bewijzen, tussen partijen dwingend bewijs op van de waarheid van die verklaring, tenzij dit zou 

kunnen leiden tot een rechtsgevolg dat niet ter vrije bepaling van partijen staat. Onder partij wordt begrepen de 

rechtverkrijgende onder algemene of bijzondere titel, voor zover het desbetreffende recht is verkregen na het opmaken van de 

akte."); HR 16 maart 2007, NJ 2008, 219 ("Bij de beoordeling van de onderdelen moet het volgende worden vooropgesteld. 

Ingevolge art. 157 (184 oud) lid 2 Rv. levert een authentieke of onderhandse akte, behoudens de in de bepaling vermelde 

uitzondering, ten aanzien van de verklaring van een partij omtrent hetgeen de akte bestemd is ten behoeve van de wederpartij 

te bewijzen, tussen partijen dwingend bewijs op van de waarheid van deze verklaring."); D. J. BEENDERS, "Dwingend bewijs; 

tegenbewijs" in Groene Serie Burgerlijke Rechtsvordering, Deventer, Kluwer, losbl., n° 2. 
1222 Nederland: HR 10 maart 1995, NJ 1995, 550 ("Van een onjuiste rechtsopvatting is sprake indien rov. 4.4 aldus moet 

worden begrepen dat daaraan de opvatting ten grondslag ligt dat bijzondere eisen gelden ter zake van stelplicht of 

bewijsaanbod met betrekking tot de bewering dat partijen bij een schriftelijk vastgelegde overeenkomst op een bepaald punt 

over en weer aan de bepalingen van het contract een andere zin hebben toegekend dan daaraan bij zuiver taalkundige uitleg 

klaarblijkelijk toekomt."); R. BIERENBROODSPOT, "Uitleg van overeenkomsten: maatwerk op basis van Haviltex", O&F 2008, 

73; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 51. 
1223 Nederland: HR 10 maart 1995, NJ 1995, 550 ("Van een onjuiste rechtsopvatting is sprake indien rov. 4.4 aldus moet 

worden begrepen dat daaraan de opvatting ten grondslag ligt dat bijzondere eisen gelden ter zake van stelplicht of 

bewijsaanbod met betrekking tot de bewering dat partijen bij een schriftelijk vastgelegde overeenkomst op een bepaald punt 

over en weer aan de bepalingen van het contract een andere zin hebben toegekend dan daaraan bij zuiver taalkundige uitleg 

klaarblijkelijk toekomt."); R. BIERENBROODSPOT, "Uitleg van overeenkomsten: maatwerk op basis van Haviltex", O&F 2008, 

73. 
1224 Bijvoorbeeld Nederland: HR 22 oktober 2010, NJB 2010, 1992 ("In dit opzicht levert weliswaar de notariële akte waarbij 

het opstalrecht is gevestigd, indien daarin tevens de inhoud van de obligatoire overeenkomst is opgenomen, tussen partijen bij 

die akte dwingend bewijs op van de waarheid van hetgeen in de akte door hen omtrent de inhoud van die overeenkomst is 

verklaard (art. 157 lid 2 Rv), maar daartegen staat tegenbewijs open (art. 151 lid 2 Rv), welk tegenbewijs gelet op de hier 

toepasselijke Haviltex-maatstaf op alle omstandigheden van het geval betrekking kan hebben. Gelet op het vorenstaande geeft 

blijk van een onjuiste rechtsopvatting 's hofs oordeel dat geen plaats meer is voor bewijslevering met betrekking tot de 

partijbedoeling."); R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 51. 



 

 

319 

 

bewijswaarde.1225
 Wanneer het Belgisch-Franse begin van bewijs door geschrift is aangevuld 

met getuigen en vermoedens, dan heeft ook dat bewijsmiddel dezelfde bewijswaarde als een 

akte.1226 Voor alle bewijsmiddelen met een volledige wettelijke bewijswaarde geldt dat de 

rechter gebonden is door deze bewijsmiddelen en dat hij ze, bij gebreke aan geldig tegenbewijs, 

als voldoende en afdoende bewijs moet aanvaarden.1227 In dat geval stelt zich de vraag: mag de 

rechter, die gebonden is door het geschrift, wel gebruik maken van externe elementen wanneer 

hij een rechtshandeling interpreteert? 

 GROTE WETTELIJKE BEWIJSWAARDE BETEKENT DAT RECHTER GEEN ABSTRACTIE MAG 

MAKEN VAN INSTRUMENTUM BIJ UITLEGGING – Omwille van de grote wettelijke bewijswaarde 

van akten en van het begin van bewijs door geschrift, moet een rechter, wanneer hij een 

geschreven rechtshandeling interpreteert, steeds de primauteit van het geschrift respecteren.1228 

Wanneer er een buitengerechtelijke bekentenis of een gedingbeslissende eed wordt 

aangebracht, geldt deze in elk geval als bewijs tegen en boven de inhoud van een geschrift.1229 

                                                 
1225 Artikel 1319 BW ("De authentieke akte levert tussen de contracterende partijen en hun erfgenamen of rechtverkrijgenden 

een volledig bewijs op van de overeenkomst die erin is vervat."); Artikel 1322 BW ("Een onderhandse akte die erkend is door 

degenen tegen wie men zich daarop beroept, of die wettelijk voor erkend wordt gehouden, heeft tussen de ondertekenaars van 

de akte en tussen hun erfgenamen en rechtverkrijgenden dezelfde bewijskracht als een authentieke akte."); A. DE BOECK, "De 

bewijskracht van de onderhandse akte: voorzichtige versoepeling van de vormvereisten; op weg naar meer? Enkele 

bedenkingen bij Cass. 26 april 2001" (noot onder Cass. 26 april 2001), TBBR 2006, 348; W. DE BONDT, "Uitlegging van 

overeenkomsten naar de geest: mogelijkheden, grenzen en alternatieven", RW 1996-97, 1002, 1005; H. MINJAUW en J. 

VANDENDRIESSCHE, "Het schriftelijk bewijs" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, 

Kluwer, losbl., VI.3-36; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2: de algemene leer van de verbintenis, Brugge, die Keure, 2009, 

171; B. VAN BAEVEGHEM, "De paraaf: 'Slip of the pen' of geldige handtekening?" (noot onder Cass. 13 mei 2005), TBBR 2006, 

594. Artikel 1322 BW verwijst hier wel naar de bewijskracht van de akte, maar doelt ook op de bewijswaarde ervan. Zie 

bijvoorbeeld Cass. 22 april 2010, Pas. 2010, 1197; Rev.not.b. 2011, 318, noot P. DELNOY; Rev.trim.dr.fam. 2012, 245, noot; 

RW 2011-12, 268, noot B. VERLOOY ("Krachtens art. 1322, eerste lid, BW heeft een onderhandse akte, die erkend is door 

degenen tegen wie men zich daarop beroept of die wettelijk voor erkend wordt gehouden, tussen de ondertekenaars van de akte 

en tussen hun erfgenamen en rechtverkrijgenden dezelfde bewijswaarde als een authentieke akte.").  
1226 B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 407. Frankrijk: J. L. MOURALIS, "Preuve (1° modes 

de preuve)" in Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2014, n° 401. 
1227 B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 158; W. DE BONDT, "Uitlegging van overeenkomsten 

naar de geest: mogelijkheden, grenzen en alternatieven", RW 1996-97, 1002, 1005; R. DE CORTE, "Elektronische handtekening 

en identificatie in de virtuele wereld", P&B 2001, 219; R. DEKKERS, A. L. VERBEKE, N. CARETTE en K. VANHOVE, Handboek 

burgerlijk recht. 3: Verbintenissen, bewijsleer, gebruikelijke contracten, Antwerpen, Intersentia, 2007, 393; H. MINJAUW en J. 

VANDENDRIESSCHE, "Overzicht" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., 

VI.3-17; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2: de algemene leer van de verbintenis, Brugge, die Keure, 2009, 182; B. VAN 

DEN BERGH, "De boekhouding op de weegschaal van Vrouwe Justitia: een 'balans'" (noot onder Cass. 3 december 2007), TBBR 

2010, 32; J. WAELKENS, "Interpretatie van een borgtochtovereenkomst" (noot onder Cassatie 1 maart 2012), DAOR 2013, 103. 
1228 Luik 3 februari 2004, JLMB 2004, 1725; RRD 2005 (verkort), 163 ("Dans l'interprétation de la convention, le juge doit 

aussi veiller à respecter les règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques, et plus spécialement le principe de la primauté 

de l'écrit."); Rb. Brussel 13 februari 1997, Rev.not.b. 2000, 415 ("Que, certes, dans sa recherche de la volonté réelle des parties, 

le juge doit respecter certains principes tels: 1° celui de le hiérarchie des preuves (article 1341 CC) qui l'empêche de faire 

abstraction des termes de l'écrit pour rechercher la teneur de l'engagement en dehors de celui-ci."); J. WAELKENS, 

"Interpretatie van een borgtochtovereenkomst" (noot onder Cassatie 1 maart 2012), DAOR 2013, 103. 
1229 Luik 16 april 1998, JLMB 1998, 1829 ("Que, par ailleurs, même en matière civile, la preuve par aveu l'emporte sur la 

preuve littérale et qu'ainsi on peut prouver par aveu soit contre, soit outre le contenu d'un acte."); Rb. Brussel 13 februari 

1997, Rev not. b. 2000, 415 ("Si l'article 1341 CC interdit qu'il soit prouvé contre le contenu des actes par des présomptions, 

la preuve contraire par aveu reste néanmoins toujours possbile."); B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, 

Kluwer, 2013, 191; E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats en droit belge" in L'interprétation en droit. Approche 

pluridisciplinaire, Brussel, Facultés universitaires Saint-Louis, 1978, 301; J. DABIN, noot onder Cass. 30 januari 1947, RCJB 

1947, 222; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et 

pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-49; Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome 

IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 175. 
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Toch verhindert het principe van de hiërarchie der bewijzen niet dat de rechter de zin en de 

werkelijke draagwijdte van de akte mag trachten te achterhalen met behulp van elementen die 

extrinsiek zijn aan het geschrift zelf en een kleinere wettelijke bewijswaarde hebben dan het 

geschrift.1230 Hoe kan men dit nu rechtvaardigen? De bepalingen verbieden de rechter enkel te 

bewijzen boven of tegen de akte, zodat op hem het verbod ligt bepaalde bewijsmiddelen te 

gebruiken om iets toe te voegen aan het instrumentum of om het instrumentum tegen te 

spreken.1231 De rechter mag de bedoeling van de partijen achterhalen aan de hand van 

                                                 
1230 Cass. 17 november 1932, Pas. 1933, I, 9, concl. P. LECLERCQ ("Attendu que le juge du fond ne méconnaît pas la foi due à 

un acte lorsque, sans se mettre en contradiction manifeste avec les termes de cet acte, il en détermine le sens et la portée. […] 

Que pour la détermination de cette volonté commune, il lui appartient de puiser les éléments de sa conviction dans toutes les 

circonstances extrinsèques soumises à son appréciation."); Cass. 4 april 1941, Arr. Cass. 1941, 72, concl. O.M.; Pas. 1941, I, 

120, concl. O.M. ("Overwegende dat hij, daarna op uitwendige feitelijke bestanddeelen waarvan hij op bindende wijze het 

bestaan vaststelt, vermoedens grondt, waarvan hij soeverein de bewijskracht waardeert, en dat hij daaruit het bewijs afleidt, 

dat, naar het gemeenschappelijk inzicht, de betwiste akte een huur met onzekeren duur bewijst. Overwegene dat het bestreden 

vonnis, dat gemotiveerd is, een juiste toepassing maakt van de regels over het schriftelijk bewijs, en dat het niet weigert aan 

de overeenkomst, zoals ze bewezen is, haar uitwerksels te geven."); Cass. 18 februari 1954, Arr. Cass. 1954, 431; T. Vred. 

1955, 246; JT 1954, 501; Pas. 1954, I, 545 ("Overwegende, wat het eerste onderdeel betreft, dat de artikelen 1341 en 1353 BW 

niet verbieden vermoedens aan te wenden ter interpretatie van de overeenkomst welker bewoordingen dubbelzinnig zijn."); 

Cass. 16 oktober 1962, Pas. 1963, I, 212 ("Attendu que, se fondant sur des éléments extrinsèques à l'acte du 1er août 1953, la 

cour d'appel a pu, sans violer la foi due à celui-ci, considérer que …"); Cass. 28 januari 1976, Arr. Cass. 1976, 623; Pas. 1976, 

I, 599 ("De bewijskracht van de akten wordt niet miskend door de rechter die, zonder de bewoordingen van een uit te leggen 

akte te miskennen, op extrinsieke elementen steunt om de werkelijke draagwijdte te bepalen die de partijen aan de akte hebben 

willen geven."); Cass. 13 november 1980, Arr.Cass. 1980-81, 293, noot; Bull. 1981, 314, noot; Pas. 1981, I, 314, noot ("De 

interpretatie van een brief aan de hand van extrinsieke elementen, die nochtans verzoenbaar is met de zin en de draagwijdte 

van die brief, is wettig."); Arbh. Luik 27 juni 2006, RRD 2006, 102 ("Si tel n'est pas le cas, il y a lieu d'interpréter les actes en 

fonction de la commune intention des parties, le cas échéant en se fondant sur des présomptions."); Rb. Dinant 11 januari 1989, 

Rev.not.b. 1989, 293 ("Attendu que lorsqu'il constate que le testateur n'a pas fait connaître sa volonté de façon claire, le 

magistrat peut recourir à des éléments extrinsèques. Attendu qu'il peut puiser certaines présomptions dans un testament 

antérieur. Attendu qu'il peut également recourir à des témoignages."); Rb. Brussel 13 februari 1997, Rev.not.b. 2000, 415 

("Que, certes, dans sa recherche de la volonté réelle des parties, le juge doit respecter certains principes tels: 1° celui de le 

hiérarchie des preuves (article 1341 CC) qui l'empêche de faire abstraction des termes de l'écrit pour rechercher la teneur de 

l'engagement en dehors de celui-ci."); B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 383; C. CORNELIS, 

"Les clauses d'exonération de responsabilité couvrant la faute personnelle et leur interprétation" (noot onder Cass. 22 maart 

1979), RCJB 1981, 211, 214; L. CORNIL, Conclusie bij Cass. 4 april 1941, Pas. 1941, I, 124-125, 132; A. CRUQUENAIRE, "Le 

rôle du juge en matière d'interprétation du contrat" in P. WERY en S. STIJNS (eds.), De rol van de rechter in het contract, Brugge, 

die Keure, 2014, 309; J. DABIN, noot onder Cass. 30 januari 1947, RCJB 1947, 222; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit 

civil belge, II, Brussel, Bruylant, 1964, 556; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in 

Obligations. Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-50; Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" 

in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 166; E. KRINGS, CONCLUSIE BIJ Cass. 13 mei 1988, 

Arr.Cass. 1987-88, 1196; B. MAES, "Bewijskracht en bewijswaarde: kanttekeningen bij de rechtspraak van het Hof van 

Cassatie", P&B 1995, 146; H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, "Voorrang voor het geschreven bewijs" in J. ROODHOOFT 

(ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.3-6; J. WAELKENS, "Interpretatie van een 

borgtochtovereenkomst" (noot onder Cassatie 1 maart 2012), DAOR 2013, 103. Frankrijk: B. FAGES, Droit des obligations, 

Parijs, LGDJ, 2011, 135; M. LAMOUREUX, "La clause d'intégralité en droit français, anglais et américain", Rev Lamy dr. civ 

2007, 81; M. H. MALEVILLE, Pratique De l'interprétation Des Contrats: Etude Jurisprudentielle, Rouen, Université De Rouen, 

1991, 211; P. MALINVAUD en D. FENOUILLET, Droit des Obligations, Parijs, LexisNexis, 2012, 277; J. L. MOURALIS, "Preuve 

(1° modes de preuve)" in Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2014, n° 124; F. TERRE, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les 

obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 169. Engeland: A. BURROWS en E. PEEL, Contract Terms, Oxford, Oxford University Press, 

2007, 108; R. STEVENS, "Objectivity, Mistake and the Parol Evidence Rule" in A. BURROWS en E. PEEL (eds.), Contract Terms, 

Oxford, Oxford University Press, 2007, 108. Rechtsvergelijkend: S. VOGENAUER, "Interpretation of Contracts: Concluding 

Comparative Observations" in A. BURROWS en E. PEEL (eds.), Contract Terms, Oxford, Oxford University Press, 2007, 136-

137. 
1231 A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, 

Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-50; B. MAES, "Bewijskracht en bewijswaarde: kanttekeningen bij de rechtspraak van het Hof 

van Cassatie", P&B 1995, 146; W. VAASSEN, "Entire Agreement Clause (EAC). Beperking van de rechterlijke inhoudsbepaling 

(interpretatie en aanvulling) van contracten aan de hand van externe elementen? De Engelse, Franse en Belgische benadering", 

Jura Falc. 2009-10, 21; W. VAASSEN, "Entire Agreement Clauses" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 

2013, 92. Engeland: A. BURROWS en E. PEEL, Contract Terms, Oxford, Oxford University Press, 2007, 108. 
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extrinsieke elementen, meer bepaald aan de hand van feiten die bewezen zijn door feitelijke 

vermoedens of door getuigen, zolang hij maar rekening houdt met de intrinsieke elementen en 

geen abstractie maakt van de bewoordingen om de inhoud van de verbintenis te achterhalen 

boven de termen waarin de rechtshandeling gesteld is, zodat zijn uitlegging zich situeert binnen 

de mogelijke interpretaties van de akte.1232 Door aan de akte, op basis van extrinsieke 

elementen, een andere uitleg te geven dan wat een partij in het geschil aanvoert, gaat de rechter 

niet in tegen de inhoud van het geschrift.1233 Hij vertrekt van de akte en wendt de andere 

elementen niet aan om de inhoud van het geschrift tegen te spreken, maar wel om deze te 

                                                 
Rechtsvergelijkend: S. VOGENAUER, "Interpretation of Contracts: Concluding Comparative Observations" in A. BURROWS en 

E. PEEL (eds.), Contract Terms, Oxford, Oxford University Press, 2007, 136-137. 
1232 Cass. 17 november 1932, Pas. 1933, I, 9, concl. P. LECLERCQ ("Attendu que le juge du fond ne méconnaît pas la foi due à 

un acte lorsque, sans se mettre en contradiction manifeste avec les termes de cet acte, il en détermine le sens et la portée. […] 

Que pour la détermination de cette volonté commune, il lui appartient de puiser les éléments de sa conviction dans toutes les 

circonstances extrinsèques soumises à son appréciation."); Cass. 4 april 1941, Arr. Cass. 1941, 72, concl. L. CORNIL; Pas. 

1941, I, 120, concl. L. CORNIL ("Overwegende dat hij, daarna op uitwendige feitelijke bestanddelen waarvan hij, op bindende 

wijze het bestaan vaststelt, vermoedens grondt, waarvan hij soeverein de bewijskracht waardeert, en dat hij daaruit het bewijs 

afleidt, dat, naar het gemeenschappelijk inzicht, […]."); Cass. 16 oktober 1962, Pas. 1963, I, 212 ("Attendu que, se fondant sur 

des éléments extrinsèques à l'acte du 1er août 1953, la cour d'appel a pu, sans violer la foi due à celui-ci, considérer que …"); 

Cass. 28 januari 1976, Arr. Cass. 1976, 623; Pas. 1976, I, 599 ("De bewijskracht van de akten wordt niet miskend door de 

rechter die, zonder de bewoordingen van een uit te leggen akte te miskennen, op extrinsieke elementen steunt om de werkelijke 

draagwijdte te bepalen die de partijen aan de akte hebben willen geven."); Cass. 13 november 1980, Arr.Cass. 1980-81, 293, 

noot; Bull. 1981, 314, noot; Pas. 1981, I, 314, noot ("De interpretatie van een brief aan de hand van extrinsieke elementen, die 

nochtans verzoenbaar is met de zin en de draagwijdte van die brief, is wettig."); Brussel 18 februari 1999, AJT 1999-00, 526 

("Attendu que contrairement à ce que soutient M.O., en autorisant la preuve par témoins, le premier juge n'a pas violé l'article 

1341 du Code civil; Que pour éclairer le sens de la convention qui est manifestement ambiguë, le premier juge pouvait 

rechercher dans des éléments extrinsèques à l'écrit son sens et sa portée; Que la mesure d'instruction décidée par le premier 

juge ne fait nullement abstraction de l'écrit et n'a pas pour but d'ajouter une clause à la convention mais de l'interpréter."); 

Rb. Dinant 11 januari 1989, Rev.not.b. 1989, 293 ("Attendu que lorsqu'il constate que le testateur n'a pas fait connaître sa 

volonté de façon claire, le magistrat peut recourir à des éléments extrinsèques. Attendu qu'il peut puiser certaines présomptions 

dans un testament antérieur. Attendu qu'il peut également recourir à des témoignages."); Rb. Brussel 13 februari 1997, 

Rev.not.b. 2000, 415 ("Que, certes, dans sa recherche de la volonté réelle des parties, le juge doit respecter certains principes 

tels: 1° celui de le hiérarchie des preuves (article 1341 CC) qui l'empêche de faire abstraction des termes de l'écrit pour 

rechercher la teneur de l'engagement en dehors de celui-ci."); B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 

2013, 383; C. CORNELIS, "Les clauses d'exonération de responsabilité couvrant la faute personnelle et leur interprétation" (noot 

onder Cass. 22 maart 1979), RCJB 1981, 211, 214; L. CORNIL, Conclusie bij Cass. 4 april 1941, Pas. 1941, I, 124-125, 132; A. 

GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, Waterloo, 

Kluwer, losbl., II.1.5-50; E. KRINGS, CONCLUSIE BIJ Cass. 13 mei 1988, Arr.Cass. 1987-88, 1196; J. DABIN, noot onder Cass. 

30 januari 1947, RCJB 1947, 222; B. MAES, "Bewijskracht en bewijswaarde: kanttekeningen bij de rechtspraak van het Hof 

van Cassatie", P&B 1995, 146; J. WAELKENS, "Interpretatie van een borgtochtovereenkomst" (noot onder Cassatie 1 maart 

2012), DAOR 2013, 103. Frankrijk: B. FAGES, Droit des obligations, Parijs, LGDJ, 2011, 135; M. H. MALEVILLE, Pratique 

De l'interprétation Des Contrats: Etude Jurisprudentielle, Rouen, Université De Rouen, 1991, 211; P. MALINVAUD en D. 

FENOUILLET, Droit des Obligations, Parijs, LexisNexis, 2012, 277; J. L. MOURALIS, "Preuve (1° modes de preuve)" in 

Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2014, n° 124; F. TERRE, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 

2009, 169. Engeland: R. STEVENS, "Objectivity, Mistake and the Parol Evidence Rule" in A. BURROWS en E. PEEL (eds.), 

Contract Terms, Oxford, Oxford University Press, 2007, 108. Rechtsvergelijkend: S. VOGENAUER, "Interpretation of 

Contracts: Concluding Comparative Observations" in A. BURROWS en E. PEEL (eds.), Contract Terms, Oxford, Oxford 

University Press, 2007, 136-137. 
1233 Cass. 16 oktober 1962, Pas. 1963, I, 212 ("Attendu que, se fondant sur des éléments extrinsèques à l'acte du 1er août 1953, 

la cour d'appel a pu, sans violer la foi due à celui-ci, considérer que …"); Cass. 21 november 1975, Arr. Cass. 1976, 375; Pas. 

1976, I, 371 ("De bewijskracht van de akten wordt niet miskend door de rechter die, zonder de bewoordingen van een uit te 

leggen akte te miskennen, zich op extrinsieke omstandigheden beroept, om de werkelijke draagwijdte te bepalen welke partijen 

aan de akte hebben willen geven. (Artt. 1319, 1320 en 1322 BW)"); B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, 

Kluwer, 2013, 383; L. CORNIL, Conclusie bij Cass. 4 april 1941, Pas. 1941, I, 127; R. DEKKERS, A. L. VERBEKE, N. CARETTE 

en K. VANHOVE, Handboek burgerlijk recht. 3: Verbintenissen, bewijsleer, gebruikelijke contracten, Antwerpen, Intersentia, 

2007, 429; Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 

1958, 176; B. MAES, "Bewijskracht en bewijswaarde: kanttekeningen bij de rechtspraak van het Hof van Cassatie", P&B 1995, 

146 
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verduidelijken.1234 Op die manier bewijst hij niet tegen de akte, spreekt hij de akte niet tegen of 

voegt hij niets toe aan de akte, maar legt hij ze uit aan de hand van elementen die niet 

noodzakelijk in het geschrift zelf voorkomen.1235 De interpretator heeft dus de plicht om, als er 

een geschreven neerslag van een rechtshandeling bestaat, de wil van de partijen terug te vinden 

in dit geschrift, waaruit de gemeenschappelijke bedoeling geacht wordt te blijken.1236 Als hij, 

enkel op grond van externe elementen, tot de conclusie komt dat de rechtshandeling afwijkt van 

wat de partijen in het instrumentum hebben beschreven, schendt hij de wettelijke bewijswaarde 

van de akte, omdat hij aanneemt dat een vermoeden een bewijs kan opleveren naast of tegen de 

inhoud van een akte.1237  

                                                 
1234 Cass. 17 november 1932, Pas. 1933, I, 9, concl. P. LECLERCQ ("Attendu que le juge du fond ne méconnaît pas la foi due à 

un acte lorsque, sans se mettre en contradiction manifeste avec les termes de cet acte, il en détermine le sens et la portée."); 

Cass. 4 april 1941, Arr. Cass. 1941, 72, concl. O.M.; Pas. 1941, I, 120, concl. O.M. ("Overwegende dat, wanneer een akte tot 

bewijs eener overeenkomst is ingeroepen, de rechter verplicht is de juiste draagwijdte op te zoeken welke de partijen, die de 

akte hebben doen opmaken, aan deze hebben willen geven. […] Overwegende dat hij, daarna op uitwendige feitelijke 

bestanddeelen waarvan hij op bindende wijze het bestaan vaststelt, vermoedens grondt, waarvan hij soeverein de bewijskracht 

waardeert, en dat hij daaruit het bewijs afleidt, dat, naar het gemeenschappelijk inzicht, de betwiste akte een huur met 

onzekeren duur bewijst. Overwegene dat het bestreden vonnis, dat gemotiveerd is, een juiste toepassing maakt van de regels 

over het schriftelijk bewijs, en dat het niet weigert aan de overeenkomst, zoals ze bewezen is, haar uitwerksels te geven."); 

Cass. 21 november 1975, Arr. Cass. 1976, 375; Pas. 1976, I, 371 ("De bewijskracht van de akten wordt niet miskend door de 

rechter die, zonder de bewoordingen van een uit te leggen akte te miskennen, zich op extrinsieke omstandigheden beroept, om 

de werkelijke draagwijdte te bepalen welke partijen aan de akte hebben willen geven. (Artt. 1319, 1320 en 1322 BW)"); Cass. 

28 januari 1976, Arr. Cass. 1976, 623; Pas. 1976, I, 599 ("De bewijskracht van de akten wordt niet miskend door de rechter 

die, zonder de bewoordingen van een uit te leggen akte te miskennen, op extrinsieke elementen steunt om de werkelijke 

draagwijdte te bepalen die de partijen aan de akte hebben willen geven."); Brussel 18 februari 1999, AJT 1999-00, 526 

("Attendu que contrairement à ce que soutient M.O., en autorisant la preuve par témoins, le premier juge n'a pas violé l'article 

1341 du Code civil; Que pour éclairer le sens de la convention qui est manifestement ambiguë, le premier juge pouvait 

rechercher dans des éléments extrinsèques à l'écrit son sens et sa portée; Que la mesure d'instruction décidée par le premier 

juge ne fait nullement abstraction de l'écrit et n'a pas pour but d'ajouter une clause à la convention mais de l'interpréter."); A. 

CRUQUENAIRE, "Le rôle du juge en matière d'interprétation du contrat" in P. WERY en S. STIJNS (eds.), De rol van de rechter in 

het contract, Brugge, die Keure, 2014, 309; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, II, Brussel, Bruylant, 1964, 

556; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, 

Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-50; Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 

2, Brussel, Larcier, 1958, 178. Engeland: E. PEEL, The Law of Contract, Londen, Sweet and Maxwell, 2011, 216. 

Rechtsvergelijkend: S. VOGENAUER, "Interpretation of Contracts: Concluding Comparative Observations" in A. BURROWS en 

E. PEEL (eds.), Contract Terms, Oxford, Oxford University Press, 2007, 136-137 
1235 L. CORNIL, Conclusie bij Cass. 4 april 1941, Pas. 1941, I, 120; J. DABIN, noot onder Cass. 30 januari 1947, RCJB 1947, 

224; E. KRINGS, CONCLUSIE BIJ Cass. 13 mei 1988, Arr.Cass. 1987-88, 1196; J. WAELKENS, "Interpretatie van een 

borgtochtovereenkomst" (noot onder Cassatie 1 maart 2012), DAOR 2013, 103. 
1236 Cass. 10 januari 1994, JT 1994, 141 ("Overwegende dat, hoewel artikel 1156 van het Burgerlijk Wetboek de rechter 

verplicht in de overeenkomsten na te gaan wat de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen is geweest, het geschrift 

bewijskracht heeft ingevolge de artikelen 1319, 1320, 1322 en 1341 van hetzelfde wetboek, zowel wat de bewoordingen als wat 

zijn inhoud betreft, zodat de rechter, wanneer er een geschrift is, daarin de wil van de partijen moet vinden."); Arbh. Gent 12 

januari 2007, RW 2008-09, 373 ("De rechter moet de wil van de partijen terugvinden in hun geschrift, waaruit hun 

gemeenschappelijke bedoeling geacht wordt te blijken."); Kh. Dendermonde 13 december 2012, DAOR 2013, 46; RW 2013-

14, 1433; T.Not. 2014, 388, noot L. W.; TRV 2014, 415, noot D. VAN GERVEN ("Bij de uitlegging van overeenkomsten (waarvan 

het vennootschapscontract een species vormt) dient de rechter krachtens art. 1156 BW op zoek te gaan naar wat de 

gemeenschappelijke bedoeling van de partijen bij de overeenkomst is geweest. Wanneer er echter een geschrift is, moet hij de 

wil van de partijen daarin zoeken.."); L. CORNIL, Conclusie bij Cass. 4 april 1941, Pas. 1941, I, 123; W. DE BONDT, "Uitlegging 

van overeenkomsten naar de geest: mogelijkheden, grenzen en alternatieven", RW 1996-97, 1002, 1005, 1007, 1016; J. DABIN, 

noot onder Cass. 30 januari 1947, RCJB 1947, 223; B. MAES, "Bewijskracht en bewijswaarde: kanttekeningen bij de 

rechtspraak van het Hof van Cassatie", P&B 1995, 146; J. WAELKENS, "Interpretatie van een borgtochtovereenkomst" (noot 

onder Cassatie 1 maart 2012), DAOR 2013, 103. 
1237 Cass. 28 februari 1980, Arr.Cass. 1979-80 (samenvatting), 798; Bull. 1980 (samenvatting), 791; Pas. 1980 (samenvatting), 

I, 791 ("De beslissing die haar uitlegging van een overeenkomst enkel steunt op extrinsieke omstandigheden welke zij niet 

beschouwt als een, zij het stilzwijgende, buitengerechtelijke bekentenis, laat het bewijs door vermoedens boven of tegen inhoud 

van de akte toe en schendt de art. 1341 en 1353 B.W."); F. DUMON, "De motivering van de vonnissen en arresten en de 

bewijskracht van de akten", RW 1978-79, 284; H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, "Voorrang voor het geschreven bewijs" 
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Een werkgever stelde per brief, zonder opzeggingstermijn of dringende reden, een einde aan 

de arbeidsovereenkomst De brief bevestigde "een onmiddellijke beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst, tegen betaling van een aanvullende opzeggingsvergoeding die gelijk is 

aan het loon dat overeenstemt met een opzeggingstermijn van 24 maanden." De werknemer 

ondertekende deze brief voor akkoord. Later stelde de werkgever echter dat de partijen 

overeengekomen waren de formule Claeys te gebruiken voor de berekening van de 

opzeggingsvergoeding, zodat maar 17 maanden moesten betaald worden. De werknemer eiste 

echter de in de brief vermelde 24 maanden. De rechter kwalificeerde de brief als een 

vaststellingsovereenkomst. De rechter oordeelde: "De tekst van deze 'overeenkomst' is zeer 

summier maar toch voldoende duidelijk om geen enkele ruimte voor interpretatie te laten: de 

opzeggingsvergoeding die de appellante [de werkgever] zal betalen, zal rekening houden met 

een opzeggingstermijn van 24 maanden. Dit is de duidelijk uitgedrukte bedoeling van de 

appellante, en, na haar akkoord, ook van de geïntimeerde [de werknemer]. Elke andere 

uitlegging zou de bewijskracht van de akte miskennen. De overeenkomst verwijst niet naar het 

gebruik van de formule-Claeys. Wanneer het de bedoeling van de partijen zou zijn geweest om 

de duur van de opzeggingstermijn door het resultaat van deze formule te laten bepalen, zouden 

zij niet hebben nagelaten dit uitdrukkelijk te zeggen. De appellante geeft niet aan op welke 

wijze zij door middel van getuigen zou kunnen bewijzen dat de partijen na het ontslag die 

bedoeling hebben gehad maar niet hebben uitgedrukt, nog afgezien van het feit dat, wanneer 

zij zou pogen te bewijzen dat, tegen de vermelding in de akte van een opzeggingstermijn van 

24 maanden in, een opzeggingstermijn van 17 maanden was overeengekomen, zij zou pogen 

dit te bewijzen tegen en boven de inhoud van de akte, wat door art. 1341 BW wordt 

verboden."1238 

 CONTROLE OP SCHENDING BEWIJSWAARDE DOOR BELGISCH HOF VAN CASSATIE EN OP 

DÉNATURATION DOOR FRANS HOF VAN CASSATIE – Of de rechter de bewijswaarde van de aan 

hem voorgelegde bewijsmiddelen respecteert, maakt deel uit van de controlebevoegdheid van 

het Belgische Hof van Cassatie.1239 Het Hof gaat dan na of de rechter, door aan het geschrift 

voorbij te gaan, de artikelen 1319, 1320, 1322, 1341 en/of 1353 BW geschonden heeft.1240 In 

                                                 
in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.3-6; J. WAELKENS, 

"Interpretatie van een borgtochtovereenkomst" (noot onder Cassatie 1 maart 2012), DAOR 2013, 103. 
1238 Arbh. Gent 12 januari 2007, RW 2008-09, 373. 
1239 Cass. 28 februari 1980, Arr.Cass. 1979-80 (samenvatting), 798; Bull. 1980 (samenvatting), 791; Pas. 1980 (samenvatting), 

I, 791 ("De beslissing die haar uitlegging van een overeenkomst enkel steunt op extrinsieke omstandigheden welke zij niet 

beschouwt als een, zij het stilzwijgende, buitengerechtelijke bekentenis, laat het bewijs door vermoedens boven of tegen inhoud 

van de akte toe en schendt de art. 1341 en 1353 B.W."); Cass. 10 januari 1994, JT 1994, 141 ("Overwegende dat, hoewel artikel 

1156 van het Burgerlijk Wetboek de rechter verplicht in de overeenkomsten na te gaan wat de gemeenschappelijke bedoeling 

van de partijen is geweest, het geschrift bewijskracht heeft ingevolge de artikelen 1319, 1320, 1322 en 1341 van hetzelfde 

wetboek, zowel wat de bewoordingen als wat zijn inhoud betreft, zodat de rechter, wanneer er een geschrift is, daarin de wil 

van de partijen moet vinden."); L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 277; W. DE 

BONDT, "Uitlegging van overeenkomsten naar de geest: mogelijkheden, grenzen en alternatieven", RW 1996-97, 1004-1005; 

F. DUMON, "De motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van de akten", RW 1978-79, 282; W. VAN 

EECKHOUTTE, "'Gezag' in de cassatierechtspraak. Een kwestie van bewijs, interpretatie en kwalificatie", NJW 2005, 8; F. 

VERMANDER, "De interpretatie en aanvulling van een overeenkomst naar Belgisch recht" in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Inhoud 

en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 24; J. WAELKENS, 

"Interpretatie van een borgtochtovereenkomst" (noot onder Cassatie 1 maart 2012), DAOR 2013, 103. 
1240 Cass. 28 februari 1980, Arr.Cass. 1979-80 (samenvatting), 798; Bull. 1980 (samenvatting), 791; Pas. 1980 (samenvatting), 

I, 791 ("De beslissing die haar uitlegging van een overeenkomst enkel steunt op extrinsieke omstandigheden welke zij niet 

beschouwt als een, zij het stilzwijgende, buitengerechtelijke bekentenis, laat het bewijs door vermoedens boven of tegen inhoud 

van de akte toe en schendt de art. 1341 en 1353 B.W."); Cass. 10 januari 1994, JT 1994, 141 ("Overwegende dat, hoewel artikel 

1156 van het Burgerlijk Wetboek de rechter verplicht in de overeenkomsten na te gaan wat de gemeenschappelijke bedoeling 

van de partijen is geweest, het geschrift bewijskracht heeft ingevolge de artikelen 1319, 1320, 1322 en 1341 van hetzelfde 
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Frankrijk vindt er een andere Cassatie-toetsing plaats. Het hoogste gerechtshof bekijkt de 

schending van de bewijswaarde van de akte onder de brede noemer van de "dénaturation", een 

aanpassing aan de essentie van de rechtshandeling (nr. 100).1241 In theorie kan men, zo stelt 

men, wel een onderscheid maken tussen de uitlegging van een geschrift, die ongeoorloofd is 

wanneer het geschrift duidelijk is, en de appreciatie van de wettelijke bewijswaarde ervan.1242 

Wanneer men aan een heldere en klare akte – in de veronderstelling dat interpretatio cessat in 

claris (zie nrs. 85 en volgende) – een betekenis geeft die afwijkt van de duidelijke betekenis 

ervan, dan gaat men in tegen de inhoud van het geschrift en schendt men ipso facto de 

bewijswaarde van de rechtshandeling, zodat beide toetsingen in de praktijk overlappen.1243 

C. BEWIJSKRACHT1244 

§1. Definitie bewijskracht 

 BEWIJSKRACHT VAN EEN GESCHRIFT IS DE EERBIEDIGING VAN DE INHOUD ERVAN – De 

Belgische notie "bewijskracht" van een geschrift is "de vereiste eerbiediging van hetgeen 

daarin schriftelijk is vastgelegd, van hetgeen de opsteller of opstellers daarin hebben willen 

vastleggen, ongeacht de wettelijke bewijswaarde of zelfs de bewijswaarde die daarvan kan of 

moet afgeleid."1245 Wanneer men de term "bewijskracht" op de juiste manier gebruikt, en dus 

niet als synoniem van bewijswaarde, dan komt deze nooit op zich voor, maar altijd met de 

aanvulling "van een akte" of "van een geschrift". De notie "bewijskracht" is immers niet van 

toepassing op alle bewijsmiddelen, maar enkel op geschriften.1246 De juiste afbakening van de 

bewijskracht komt beter naar voor in de Franstalige term "la foi due à l'acte". Nochtans is ook 

deze term niet pertinent. De term bewijskracht is immers niet beperkt tot onderhandse of 

                                                 
wetboek, zowel wat de bewoordingen als wat zijn inhoud betreft, zodat de rechter, wanneer er een geschrift is, daarin de wil 

van de partijen moet vinden."); L. CORNIL, Conclusie bij Cass. 4 april 1941, Pas. 1941, I, 123; W. DE BONDT, "Uitlegging van 

overeenkomsten naar de geest: mogelijkheden, grenzen en alternatieven", RW 1996-97, 1002, 1005, 1007, 1016; J. DABIN, noot 

onder Cass. 30 januari 1947, RCJB 1947, 223; B. MAES, "Bewijskracht en bewijswaarde: kanttekeningen bij de rechtspraak 

van het Hof van Cassatie", P&B 1995, 146; J. WAELKENS, "Interpretatie van een borgtochtovereenkomst" (noot onder Cassatie 

1 maart 2012), DAOR 2013, 103. 
1241 Frankrijk: J. L. MOURALIS, "Preuve (1° modes de preuve)" in Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2014, n° 605. 
1242 Frankrijk: V. J. BORÉ, "Un centenaire: le contrôle par la Cour de cassation de la dénaturation des actes", RTD civ. 1972, 

249; J. L. MOURALIS, "Preuve (1° modes de preuve)" in Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2014, n° 605. 
1243 Frankrijk: V. J. BORÉ, "Un centenaire: le contrôle par la Cour de cassation de la dénaturation des actes", RTD civ. 1972, 

249; J. L. MOURALIS, "Preuve (1° modes de preuve)" in Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2014, n° 613. 
1244 Zie, voor meer informatie, J. WAELKENS, "Interpretatie van een borgtochtovereenkomst" (noot onder Cassatie 1 maart 

2012), DAOR 2013, 103-110. 
1245 F. DUMON, "De motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van de akten", RW 1978-79, 308. Zie ook B. 

ALLEMEERSCH en W. VANDENBUSSCHE, "De rol van de rechter bij bewijsafspraken tussen partijen" in P. WERY en S. STIJNS, 

De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, 163. 
1246 L. CORNELIS, "Les clauses d'exonération de responsabilité couvrant la faute personnelle et leur interprétation" (noot onder 

Cass. 22 maart 1979), RCJB 1981, 212-213; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in 

Obligations. Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-32; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 

3. Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, 

Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-132; D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002, 75; S. STIJNS, 

Verbintenissenrecht. Boek 2: de algemene leer van de verbintenis, Brugge, die Keure, 2009, 183. 
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authentieke akten, maar vindt toepassing op alle geschriften die als bewijsmiddel worden 

aangedragen, dus ook op een begin van bewijs door geschrift.1247  

§2. Verhouding bewijskracht – interpretatie  

 RECHTER MOET OP GROND VAN ARTIKELEN 1317, 1319, 1320 EN 1322 BW BEWIJSKRACHT 

VAN DE AKTE EERBIEDIGEN – Waar de bewijswaarde de problematiek behandelt van de 

bewijsmiddelen die de rechter ter beschikking staan en de mate waarin hij er geloof aan moet 

hechten, verwijst de bewijskracht naar het respect voor de inhoud van een geschrift en de 

bewoordingen waarin het gesteld is. Is er bij de totstandkoming van de rechtshandeling een 

geschrift opgesteld, dan moet de rechter op grond van de artikelen 1317, 1319, 1320 en 1322 

BW de bewijskracht ervan eerbiedigen.1248 Dit houdt in dat hij de akte niet mag "doen liegen" 

door er iets in de lezen dat erin niet aan te treffen valt.1249 Dit vloeit logisch voort uit de 

volledige wettelijke bewijswaarde van de akte: als wat in een akte is neergeschreven zou kunnen 

genegeerd worden, dan zou de akte geen volledig bewijs kunnen opleveren.1250 Positief 

uitgedrukt houdt de eerbiediging van de bewijskracht van de akte dus in dat de feitenrechter de 

                                                 
1247 A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, 

Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-32; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 3. Uitlegging en implementatie van 

overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-132; S. 

STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2: de algemene leer van de verbintenis, Brugge, die Keure, 2009, 183. 
1248 Cass. 28 januari 1976, Arr. Cass. 1976, 623; Pas. 1976, I, 599 ("De bewijskracht van de akten wordt niet miskend door de 

rechter die, zonder de bewoordingen van een uit te leggen akte te miskennen, op extrinsieke elementen steunt om de werkelijke 

draagwijdte te bepalen die de partijen aan de akte hebben willen geven."); Cass. 2 april 1979, Arr. Cass. 1978-79, 908; Pas. 

1979, I, 908; RW 1979-80, 2112 ("De bewijskracht van de akten wordt niet miskend door de rechter die, zonder de 

bewoordingen van een uit te leggen akte te miskennen, zich op extrinsieke omstandigheden beroept om de werkelijke 

draagwijdte te bepalen welke de partijen aan de akte hebben willen geven."); L. CORNELIS, "Les clauses d'exonération de 

responsabilité couvrant la faute personnelle et leur interprétation" (noot onder Cass. 22 maart 1979), RCJB 1981, 213. 
1249 Cass. 28 januari 1976, Arr. Cass. 1976, 623; Pas. 1976, I, 599 ("De bewijskracht van de akten wordt niet miskend door de 

rechter die, zonder de bewoordingen van een uit te leggen akte te miskennen, op extrinsieke elementen steunt om de werkelijke 

draagwijdte te bepalen die de partijen aan de akte hebben willen geven."); Cass. 2 april 1979, Arr. Cass. 1978-79, 908; Pas. 

1979, I, 908; RW 1979-80, 2112 ("De bewijskracht van de akten wordt niet miskend door de rechter die, zonder de 

bewoordingen van een uit te leggen akte te miskennen, zich op extrinsieke omstandigheden beroept om de werkelijke 

draagwijdte te bepalen welke de partijen aan de akte hebben willen geven."); Cass. 6 december 1996, AJT 1997-98, 102, noot 

R. PASCALIELLO; Arr.Cass. 1996, 1169; Bull. 1996, 1241; Pas. 1996, I, 1241; RW 1998-99 (verkort), 680 ("Overwegende dat 

het arrest van artikel 7 van de overeenkomst dat aan de huurder het recht toekent de overeenkomst te beëindigen mits betaling 

van een bepaald bedrag, een uitlegging geeft die met de bewoordingen ervan niet verenigbaar is."); B. ALLEMEERSCH en W. 

VANDENBUSSCHE, "De rol van de rechter bij bewijsafspraken tussen partijen" in P. WERY en S. STIJNS, De rol van de rechter 

in het contract, Brugge, die Keure, 2014, 163; B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 156, 361; 

C. CORNELIS, "Les clauses d'exonération de responsabilité couvrant la faute personnelle et leur interprétation" (noot onder Cass. 

22 maart 1979), RCJB 1981, 213; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 276; W. 

DE BONDT, "Uitlegging van overeenkomsten naar de geest: mogelijkheden, grenzen en alternatieven", RW 1996-97, 1008, 

1016; F. DUMON, "De motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van de akten", RW 1978-79, 310; E. KRINGS, 

CONCLUSIE BIJ Cass. 13 mei 1988, Arr.Cass. 1987-88, 1196; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du 

contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-32; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 

2: de algemene leer van de verbintenis, Brugge, die Keure, 2009, 183; W. VAN EECKHOUTTE, "'Gezag' in de cassatierechtspraak. 

Een kwestie van bewijs, interpretatie en kwalificatie", NJW 2005, 9; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, Brussel, 

Bruylant, 2010, 598; B. VEECKMANS, "Interpretatie en aanverwante rechtsbegrippen in geschillen tussen contractanten", 

Limb.Rechtsl. 2000, 337; F. VERMANDER, "De interpretatie en aanvulling van een overeenkomst naar Belgisch recht" in J. SMITS 

en S. STIJNS (eds.), Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 

26. Contra: E. CAUSIN, "La preuve et l'interprétation en droit privé" in C. PERELMAN en P. A. FORIERS (eds.), La preuve en 

droit, Brussel, Bruylant, 1981, 228. 
1250 W. DE BONDT, "Uitlegging van overeenkomsten naar de geest: mogelijkheden, grenzen en alternatieven", RW 1996-97, 

1005; F. DUMON, "De motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van de akten", RW 1978-79, 310. 
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woorden, de zinnen en de uitdrukkingen van de akte moet respecteren.1251 Negatief uitgedrukt 

betekent dit dat het hem verboden is, verwijzend naar interpretatieregels, de inhoud van de akte 

te wijzigen of negeren.1252  

 BEWIJSKRACHT EN INTERPRETATIE ZIJN VERWEVEN – Aangezien de bewijskracht van de akte 

te maken heeft met het respect voor de inhoud van de akte, vertoont het raakvlakken met de 

uitlegging van de overeenkomst (negotium) die in de akte (instrumentum) vervat is.1253 De 

interpretatie van een rechtshandeling bestaat er immers in de juiste inhoud van de akte vast te 

stellen. Het toepassingsgebied van de term "bewijskracht van de akte" is beperkt tot 

interpretatiekwesties: de term wijst op de grenzen die de feitenrechter moet respecteren bij de 

uitlegging van geschriften.1254 De wisselwerking tussen bewijskracht en interpretatie resulteert 

in heel wat moeilijkheden, niet in het minst doordat het Hof van Cassatie wel een controle kan 

uitoefenen op het respect voor de bewijskracht van een akte, maar niet op de uitlegging van een 

overeenkomst. De uitleg door de feitenrechter is onaantastbaar. Het Hof van Cassatie 

controleert weliswaar of de bodemrechter ook de grens, gevormd door de bewijskracht van de 

akte, niet miskent.1255 Wanneer de feitenrechter afwijkt van de gebruikelijke betekenis van 

woorden, moet hij steeds een motivering opgeven waarin hij deze beslissing rechtvaardigt.1256 

                                                 
1251 Cass. 2 april 1979, Arr. Cass. 1978-79, 908; Pas. 1979, I, 908; RW 1979-80, 2112 ("De bewijskracht van de akten wordt 

niet miskend door de rechter die, zonder de bewoordingen van een uit te leggen akte te miskennen, zich op extrinsieke 

omstandigheden beroept om de werkelijke draagwijdte te bepalen welke de partijen aan de akte hebben willen geven."); W. DE 

BONDT, "Uitlegging van overeenkomsten naar de geest: mogelijkheden, grenzen en alternatieven", RW 1996-97, 1005; Y. 

HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 175; P. VAN 

OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, Brussel, Bruylant, 2010, 598; B. VEECKMANS, "Interpretatie en aanverwante 

rechtsbegrippen in geschillen tussen contractanten", Limb.Rechtsl. 2000, 337. 
1252 W. DE BONDT, "Uitlegging van overeenkomsten naar de geest: mogelijkheden, grenzen en alternatieven", RW 1996-97, 

1005; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, 

Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-32; Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 

2, Brussel, Larcier, 1958, 175. 
1253 E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats en droit belge" in L'interprétation en droit. Approche pluridisciplinaire, Brussel, 

Facultés universitaires Saint-Louis, 1978, 296; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in 

Obligations. Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-33; H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, "Het 

schriftelijk bewijs" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.3-35; S. 

STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2: de algemene leer van de verbintenis, Brugge, die Keure, 2009, 183; B. VEECKMANS, 

"Interpretatie en aanverwante rechtsbegrippen in geschillen tussen contractanten", Limb.Rechtsl. 2000, 337-338. 
1254 M. E. STORME, "Algemene beginselen van bewijs in het vermogensrecht" in B. ALLEMEERSCH, P. LONDERS en S. SROKA 

(eds.), Bewijsrecht, Gent, Larcier, 2007, 23. 
1255 Cass. 28 januari 1976, Arr. Cass. 1976, 623; Pas. 1976, I, 599 ("De bewijskracht van de akten wordt niet miskend door de 

rechter die, zonder de bewoordingen van een uit te leggen akte te miskennen, op extrinsieke elementen steunt om de werkelijke 

draagwijdte te bepalen die de partijen aan de akte hebben willen geven."); Cass. 2 april 1979, Arr. Cass. 1978-79, 908; Pas. 

1979, I, 908; RW 1979-80, 2112 ("De bewijskracht van de akten wordt niet miskend door de rechter die, zonder de 

bewoordingen van een uit te leggen akte te miskennen, zich op extrinsieke omstandigheden beroept om de werkelijke 

draagwijdte te bepalen welke de partijen aan de akte hebben willen geven."); B. MAES, "Bewijskracht en bewijswaarde: 

kanttekeningen bij de rechtspraak van het Hof van Cassatie", P&B 1995, 142; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, 

"L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-33; B. VEECKMANS, 

"Interpretatie en aanverwante rechtsbegrippen in geschillen tussen contractanten", Limb.Rechtsl. 2000, 337; J. WAELKENS, 

"Interpretatie van een borgtochtovereenkomst" (noot onder Cassatie 1 maart 2012), DAOR 2013, 108. 
1256 Cass. 13 juli 1939, Pas. 1939, I, 366, noot R.H. ("Le juge du fond, qui constate l'existence d'une convention et lui reconnaît 

force légale entre parties, a le pouvoir de rechercher et de déterminer l'intention de celles-ci. L'interprétation qu'il donne de 

la convention à cet égard est souveraine, lorsqu'elle est motivée."); E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats en droit belge" in 

L'interprétation en droit. Approche pluridisciplinaire, Brussel, Facultés universitaires Saint-Louis, 1978, 297; C. CORNELIS, 

"Les clauses d'exonération de responsabilité couvrant la faute personnelle et leur interprétation" (noot onder Cass. 22 maart 

1979), RCJB 1981, 212; A. CRUQUENAIRE, "Le rôle du juge en matière d'interprétation du contrat" in P. WERY en S. STIJNS 

(eds.), De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, 310; J. DABIN, noot onder Cass. 30 januari 1947, RCJB 
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De taak van het Hof van Cassatie bestaat erin om na te gaan of de rechter, wanneer de 

rechtshandeling haar neerslag heeft gevonden in een geschrift, aan de bewoordingen ervan al 

dan niet hun gebruikelijke zin heeft toegekend en, als dit niet het geval is, of de gegeven 

uitlegging niettemin met die bewoordingen kan verzoend worden, gelet op de betekenis die de 

rechter aan de termen gegeven heeft.1257 Bovendien toetst het Hof of er aan de 

motiveringsverplichting voldaan is.1258 Wanneer er meer dan één mogelijke gebruikelijke 

betekenis bestaat, dan moet de rechter uitmaken welke betekenis in overeenstemming is met de 

bedoeling van de partijen.1259 Geeft de rechter aan de gebruikte woorden een van de 

gebruikelijke zin afwijkende, betekenis, of kiest hij één van meerdere mogelijke betekenissen, 

en dicht hij vervolgens aan de akte een uitlegging toe die met die gegeven betekenis 

onbestaanbaar is, dan miskent hij de bewijskracht van de akte.1260  

Een jachtpacht was schriftelijk opgesteld "pour un terme de cinq années consécutives à prendre 

cours le 1er janvier 1939 sans tacite reconduction et sans qu'il soit besoin de donner renon". 

Op 1 januari 1944 stelde de verhuurder dat er aan het recht op jagen een einde was gekomen. 

De huurder was echter van oordeel dat "cinq années consécutives" moest verstaan worden als 

"cinq années effectives". Hij was immers, door de oorlog, gedurende vier jaar in de 

onmogelijkheid geweest zijn jachtrecht uit te oefenen, wat volgens hem moest beschouwd 

worden als "une période de suspension". Hij vond dat het contract moest "reprendre cours 

pour une période de quatre ans égale à celle qui restait à courir au moment de cette 

suspension". De rechtbank van eerste aanleg van Hoei, die rechtsprak in hoger beroep, 

                                                 
1947, 220; W. DE BONDT, "Uitlegging van overeenkomsten naar de geest: mogelijkheden, grenzen en alternatieven", RW 1996-

97, 1008; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et 

pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-34; M. HAYOIT DE TERMICOURT, noot onder Cass. 13 juli 1939, Pas. 1939, I, 367; P. 

LECLERCQ, Conclusie bij Cass. 17 november 1932, Pas. 1933, I, 11; B. MAES, "Bewijskracht en bewijswaarde: kanttekeningen 

bij de rechtspraak van het Hof van Cassatie", P&B 1995, 148; A. MEEUS, "Le contrôle de la Cour de Cassation sur 

l'interprétation des contrats d'assurance par le juge du fond" in Mélanges Roger O. Dalcq: responsabilités et assurances, 

Brussel, Larcier, 1994, 408; B. VEECKMANS, "Interpretatie en aanverwante rechtsbegrippen in geschillen tussen contractanten", 

Limb.Rechtsl. 2000, 338; J. WAELKENS, "Interpretatie van een borgtochtovereenkomst" (noot onder Cassatie 1 maart 2012), 

DAOR 2013, 108. 
1257 Cass. 28 januari 1997, Arr.Cass. 1997, 114; Bull. 1997, 120; Pas. 1997, I, 120 ("Dat de taak van het Hof er zich toe beperkt 

na te gaan of de rechter, wanneer hij zijn beslissing op een akte of een geschrift laat steunen, aan de bewoordingen ervan al 

dan niet hun gebruikelijke zin heeft toegekend, en, zo niet, of, enerzijds, de gegeven uitlegging met die bewoordingen 

bestaanbaar is, gelet op de betekenis die de rechter eraan gegeven heeft, anderzijds, de gegeven uitlegging berust op het geheel 

van de akte dan wel op een deel ervan, waaraan de voorkeur werd gegeven."); L. CORNIL, Conclusie bij Cass. 4 april 1941, 

Pas. 1941, I, 131; F. DUMON, "De motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van de akten", RW 1978-79, 

276, 313-314; E. KRINGS, CONCLUSIE BIJ Cass. 13 mei 1988, Arr.Cass. 1987-88, 1206; B. MAES, "Bewijskracht en 

bewijswaarde: kanttekeningen bij de rechtspraak van het Hof van Cassatie", P&B 1995, 149; J. WAELKENS, "Interpretatie van 

een borgtochtovereenkomst" (noot onder Cassatie 1 maart 2012), DAOR 2013, 108. 
1258 J. DABIN, noot onder Cass. 30 januari 1947, RCJB 1947, 220-221; M. HAYOIT DE TERMICOURT, noot onder Cass. 13 juli 

1939, Pas. 1939, I, 367; B. MAES, "Bewijskracht en bewijswaarde: kanttekeningen bij de rechtspraak van het Hof van Cassatie", 

P&B 1995, 148; J. WAELKENS, "Interpretatie van een borgtochtovereenkomst" (noot onder Cassatie 1 maart 2012), DAOR 

2013, 108. 
1259 E. CAUSIN, "La preuve et l'interprétation en droit privé" in C. PERELMAN en P. A. FORIERS (eds.), La preuve en droit, 

Brussel, Bruylant, 1981, 233; E. KRINGS, CONCLUSIE BIJ Cass. 13 mei 1988, Arr.Cass. 1987-88, 1207; A. CRUQUENAIRE, "Le 

rôle du juge en matière d'interprétation du contrat" in P. WERY en S. STIJNS (eds.), De rol van de rechter in het contract, Brugge, 

die Keure, 2014, 311; J. WAELKENS, "Interpretatie van een borgtochtovereenkomst" (noot onder Cassatie 1 maart 2012), DAOR 

2013, 108. 
1260 A. CRUQUENAIRE, "Le rôle du juge en matière d'interprétation du contrat" in P. WERY en S. STIJNS (eds.), De rol van de 

rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, 311; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du 

contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-34; E. KRINGS, CONCLUSIE BIJ Cass. 13 

mei 1988, Arr.Cass. 1987-88, 1207; J. WAELKENS, "Interpretatie van een borgtochtovereenkomst" (noot onder Cassatie 1 maart 

2012), DAOR 2013, 108. 
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oordeelde dat "cinq années consécutives" inderdaad, volgens de gemeenschappelijke intentie 

van de partijen, kon verstaan worden als "cinq années effectives".1261 Het Hof van Cassatie was 

in de onmogelijkheid uitspraak te doen over deze kwestie, omdat de middelen het niet toelieten. 

De uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg verdient navolging, zoals ook DABIN in zijn 

noot onder het arrest concludeert.1262 

D. BESLUIT BIJ HOOFDSTUK II 

 PROBLEMATISCHE VERHOUDING INTERPRETATIE – BEWIJS STELT ZICH WANNEER 

OVEREENKOMST NEERSLAG VINDT IN GESCHRIFT – Het bewijsrecht schrijft voor hoe men de 

gegrondheid van een bewering mag aantonen. Op die manier beschrijft het welke 

bewijsmiddelen mogen gebruikt worden om een aanspraak te ondersteunen. Daarnaast 

behandelt het ook de hiërarchie tussen de verschillende bewijsmiddelen. De vraag welke 

elementen de rechter mag gebruiken wanneer hij een rechtshandeling interpreteert, valt maar te 

beantwoorden als het bewijsrecht mee in de evaluatie wordt betrokken. In de meeste gevallen 

kennen rechtshandelingen een schriftelijke neerslag. Zo'n geschrift kan een akte uitmaken (nr. 

301), of een begin van bewijs door geschrift (nr. 303). Rijst er over een dergelijke, geschreven, 

rechtshandeling, een interpretatiegeschil, dan moet er steeds rekening gehouden worden met 

het feit dat er een geschrift voorligt.  

 GROTE WETTELIJKE BEWIJSWAARDE VAN AKTE EN BEGIN VAN BEWIJS DOOR GESCHRIFT 

BETEKENT DAT RECHTER GEEN ABSTRACTIE MAG MAKEN VAN INSTRUMENTUM BIJ 

UITLEGGING – Het geschrift krijgt namelijk een speciale status binnen het bewijsrecht. Aan de 

ene kant kent men in sommige landen aan het geschrift een specifieke bewijswaarde toe. De 

term "bewijswaarde" wijst op de overtuigingskracht die de rechter aan een bewijsmiddel moet 

hechten en bepaalt aldus welke elementen de rechter mag gebruiken bij de interpretatie van een 

rechtshandeling (nrs. 305 en volgende). De concrete invulling ervan is echter niet overal gelijk, 

zodat de verhouding bewijswaarde – interpretatie niet in alle onderzochte jurisdicties even 

problematisch is. Volgens de harmonisatie-instrumenten en in Engeland en Nederland, waar de 

rechter zowel in burgerlijke als in handelszaken in principe zelf mag oordelen welke 

overtuigingskracht hij toekent aan een bewijsmiddel, vormt de verhouding interpretatie – 

bewijswaarde geen enkel probleem. In Frankrijk en België bestaat er een verschil tussen 

handels- en burgerlijk recht. Binnen de eerste categorie is het bewijs vrij, maar in het burgerlijk 

recht bestaat er een gereglementeerd bewijssysteem. Hierbij hebben akten en het begin van 

bewijs door geschrift een grote wettelijke bewijswaarde. Voor alle bewijsmiddelen met een 

volledige wettelijke bewijswaarde geldt dat de rechter gebonden is door deze bewijsmiddelen 

en dat hij ze, bij gebreke aan geldig tegenbewijs, als voldoende en afdoende bewijs moet 

aanvaarden. Dit belet echter niet dat de rechter de zin en de werkelijke draagwijdte van de akte 

mag trachten te achterhalen met behulp van elementen die extrinsiek zijn aan het geschrift zelf, 

zolang hij maar rekening houdt met de intrinsieke elementen en geen abstractie maakt van de 

                                                 
1261 Cass. 30 januari 1947, RCJB 1947, 211, noot J. DABIN. 
1262 J. DABIN, noot onder Cass. 30 januari 1947, RCJB 1947, 225-228. 



 

 

329 

 

bewoordingen om de inhoud van de verbintenis te achterhalen boven de termen waarin de 

rechtshandeling gesteld is. De interpretator heeft dus de plicht om, als er een geschreven 

neerslag van de rechtshandeling bestaat, de wil van de partijen terug te vinden in dit geschrift, 

waaruit de gemeenschappelijke bedoeling geacht wordt te blijken.  

 EERBIEDIGING BEWIJSKRACHT VAN AKTE BETEKENT DAT RECHTER AKTE NIET MAG DOEN 

LIEGEN – In België bekijkt men de relatie tussen uitlegging en bewijs aan de hand van nog een 

andere notie, namelijk de bewijskracht van de akte. De bewijskracht van een geschrift is de 

vereiste eerbiediging van wat daarin schriftelijk is vastgelegd. Deze problematiek heeft te 

maken met het respect van de soevereine feitenrechter voor de inhoud van een geschrift en de 

bewoordingen waarin het gesteld is (nrs. 314 en volgende). De rechter mag de akte niet "doen 

liegen" door er iets in de lezen dat erin niet aan te treffen valt. Wanneer hij afwijkt van de 

gebruikelijke betekenis van woorden, moet de interpretator steeds een motivering opgeven 

waarin hij deze beslissing rechtvaardigt.   
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 INTRINSIEKE ELEMENTEN 

A. INLEIDING 

 INTRINSIEKE ELEMENTEN ZIJN ALLE BESTANDDELEN VAN DE RECHTSHANDELING – Om de – 

subjectieve dan wel objectieve – gemeenschappelijke bedoeling van de partijen te achterhalen, 

doet men in eerste instantie een beroep op de elementen die intrinsiek zijn.1263 Dit zijn alle 

                                                 
1263 Brussel 10 juli 1952, JT 1953, 185 ("Il convient de rechercher, soit d'après la convention même, soit d'après les 

circonstances, quelle durée les parties ont implicitement, mais nécessairement voulu donner à leur contrat."); Brussel 13 april 

1989, JT 1990, 327; Pas. 1989, II, 254; RW 1989-90, 195 ("Attendu que tant les termes de la police d'assurance que la commune 

intention des parties ne laissent aucune doute sur le critère à prendre en considération."); Arbh. Antwerpen 22 mei 1996, RW 

1996-97, 1237 ("Overwegende dat overeenkomstig artikel 1156 BW […] Overwegende dat het Hof van oordeel is dat, gelet op 

het geheel van de opgestelde overeenkomst van 9 oktober 1991, en mede rekening houdende met externe omstandigheden, niet 

genoegzaam aangetoond wordt dat de C.A.O. van toepassing was voor appellante."); Antwerpen 17 mei 2010, AM 2013, 462, 

noot E. WOUTERS ("De vaststelling van de werkelijke bedoeling van de partijen moet in eerste orde gebeuren aan de hand van 

de normale betekenis van de woorden en uitdrukkingen door de partijen in de overeenkomst gebruikt."); Antwerpen 17 oktober 

2011, RW 2013-14, 655, noot A. VAN OEVELEN ("De inhoud en de bewoordingen van deze geschriften zijn van groot belang 

om de bedoeling te achterhalen van de persoon die de verklaring aflegt."); Rb. Brussel 30 juni 1958, Pas. 1960, III, 46 ("Que 

cette commune intention doit avant tout être déduite des termes mêmes de la convention et des circonstances qui l'ont 

entourée."); Rb. Brussel 11 januari 1988, Res Jur.Imm. 1988, 187; 253 ("Il résulte à sufficance de l'exemplaire du bail de 

l'appelant et de la conjonction des articles 7 et 8, tels que rédigés et complétés, que la volonté des parties a été de faire 

supporter le précompte immobilier de l'appelant."); Rb. Brugge 5 februari 1999, TBBR 2001 (verkort), 111; TWVR 1999, 56 

("[…], blijkt de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen ondubbelzinnig uit de overeenkomst zelf nu zij zelfs hierin 

expliciet verwoord werd (art. 3)."); Arbrb. Brussel 8 november 2005, Soc.Kron. 2007, 158 ("Il y a dès lors lieu d'examiner, au 

regard des éléments propres à la cause, si l'interprétation de la convention collective, interprétation soutenue par le 

demandeur, présente au regard des éléments intrinsèques et extrinsèques à la disposition litigieuse, une certaine certitude 

quant à la volonté réelle et commune des parties à la convention d'entreprise."); Beslagr. Brussel 18 november 2008, 

Act.dr.fam. 2009, 74 ("Mais la clause de ces conventions qui instaure une pension au profit de Mme E. est rédigée de telle 

manière qu'il faut considérer, […] que la volonté commune des parties a été […]."); Kh. Dendermonde 13 december 2012, 

DAOR 2013, 46; RW 2013-14, 1433; T.Not. 2014, 388, noot L. W.; TRV 2014, 415, noot D. VAN GERVEN ("Bij de uitlegging 

van overeenkomsten (waarvan het vennootschapscontract een species vormt) dient de rechter krachtens art. 1156 BW op zoek 

te gaan naar wat de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen bij de overeenkomst is geweest. Wanneer er echter een 

geschrift is, moet hij de wil van de partijen daarin zoeken. […] De rechter moet de gemeenschappelijke wil van de partijen 

zoeken in enerzijds de bewoordingen en anderzijds de inhoud van de akte."); Vred. Nieuwpoort 24 maart 1998, T. App. 1998, 

25 ("In toepassing van het gezegd art. 1156 BW behoort het aan de Rechtbank om aan de hand van de voorliggende extrinsieke 

en intrinsieke elementen om de gezochte bedoeling vast te stellen."); L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 

Antwerpen, Intersentia, 2000, 274; A. CRUQUENAIRE, "Le rôle du juge en matière d'interprétation du contrat" in P. WERY en S. 

STIJNS (eds.), De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, 285; J. DABIN, noot onder Cass. 30 januari 1947, 

RCJB 1947, 218; A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 14; W. DE BONDT, 

"Uitlegging van overeenkomsten naar de geest: mogelijkheden, grenzen en alternatieven", RW 1996-97, 1002, 1004; W. DE 

BONDT, "Uitlegging van eenzijdige contractuele documenten", TBBR 2001, 133; B. DE CONINCK, "Le droit commun de 

l'interprétation des contrats", DAOR 2001, 40; Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome 

IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 87; F. LAURENT, Principes de droit civil, XVI, Brussel, Bruylant-Christophe, 1878, 583; 

N. LABEEUW, "Het primeren van de akte boven de (beweerde) werkelijke wil bij de interpretatie van testamenten" (noot onder 

Brussel 9 maart 1999), AJT 2000-01, 225; J.-F. LECLERCQ en C. JASSOGNE, "Notions essentielles du droit des obligations 

contractuelles" in Traité pratique de droit commercial, Brussel, Kluwer, 2009, 337; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, 

"Afdeling 3. Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek 

Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-127; B. MAES, "Bewijskracht en bewijswaarde: kanttekeningen bij de 

rechtspraak van het Hof van Cassatie", P&B 1995, 145; H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, "Voorrang voor het geschreven 

bewijs" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.3-6; S. PANIS, "De 

resultaatsverbintenis van de arts bij sterilisatie: de impliciete wil van de partijen" (noot onder Cass. 15 januari 2010), T.Gez. 

2011-12, 233; R. REECE, "Interpretation Clauses in International Contracts" in Les grandes clauses des contrats internationaux, 

Brussel, Bruylant, 2005, 44; S. STIJNS, D. VAN GERVEN en P. WERY, "Chronique de jurisprudence. Les obligations: les sources 

(1985-1995)", JT 1996, 716; W. VAASSEN, "Entire Agreement Clause (EAC). Beperking van de rechterlijke inhoudsbepaling 

(interpretatie en aanvulling) van contracten aan de hand van externe elementen? De Engelse, Franse en Belgische benadering", 

Jura Falc. 2009-10, 25; W. VAASSEN, "Entire Agreement Clauses" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 

2013, 101; A. VAN DEN BOSSCHE, "De uitlegging van een testament", TEP 2011, 305-306; A. VAN OEVELEN, "De interpretatie 

de goeder trouw van overeenkomsten en de toepassing ervan op de omzetting van een hypothecaire volmacht" (noot onder 
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interne bouwstenen die deel uitmaken van de rechtshandeling. Elk woord of teken van een 

rechtshandeling kan op zich, of in onderlinge combinatie, licht werpen op de juiste uitlegging 

ervan. Zo vormen de woorden van de clausules (nrs. 323 en volgende), titels van de 

rechtshandeling en van de afzonderlijke bedingen (nrs. 325 en volgende), overwegingen (nrs. 

356 en volgende), de leestekens (nrs. 410 en volgende) en de typografie (nrs. 434 en volgende) 

interessante hulpmiddelen bij interpretatie. In een neergeschreven rechtshandeling wordt aldus 

de geschreven tekst, het instrumentum, het startpunt voor de interpretatie ervan. Bij mondelinge 

rechtshandelingen kan men natuurlijk moeilijker rekening houden met de typografie of met het 

gebruik van leestekens en andere symbolen, omdat er geen schriftelijke neerslag bestaat. Wel 

spelen de bewoordingen ook bij mondelinge rechtshandelingen een primaire rol bij 

uitlegging.1264 Het belang van intrinsieke elementen bij interpretatie blijkt duidelijk uit de regels 

die erop gericht zijn de ideale partijwil te bepalen: de uitleg met inachtneming van de 

rechtshandeling als geheel en de uitleg volgens de gebruiken wijzen hierop.  

 BELANG VAN INTRINSIEKE ELEMENTEN IS LOGISCH DOOR WILSVERKLARING ALS 

VERUITWENDIGING PARTIJWIL – De aandacht voor de letter van de rechtshandeling vindt zijn 

oorsprong enerzijds in de bewijsrechtelijke regels. Een geschreven rechtshandeling vormt 

immers veelal een akte of minstens een begin van bewijs door geschrift en heeft aldus een grote 

wettelijke bewijswaarde (nrs. 308 en volgende). Anderzijds is het vertrek vanuit de tekst zelf 

ook logisch, omdat deze wilsverklaring in principe de, al dan niet pertinent geformuleerde, 

veruitwendiging is van wat de partijen hebben gewild.1265 Daarom zijn interne elementen ook 

                                                 
Cass. 23 maart 2006), RW 2006-07, 875; F. VERMANDER, "De interpretatie en aanvulling van een overeenkomst naar Belgisch 

recht" in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, 

Intersentia, 2005, 24-25; S. VERVERKEN, "De begunstigde van contractuele garantieclausules bij de overdracht van aandelen", 

DAOR 2010, 382; J. WAELKENS, "Belgian Perspective on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin Bank 

(Respondent)", ERPL 2013, 1334; P. WERY, Droit des obligations, vol. I, Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 

396. Frankrijk: F. LABATHE, La notion de document contractuel, Parijs, LGDJ, 1994, 188; R. LE GUIDEC, "Fasc. 10: Donations 

et testaments – institution d'héritier et legs – Catégoriets. Eléments constitutifs. Modalités" in JurisClasseur Civil Code, losbl., 

n° 17; M. H. MALEVILLE, Pratique De l'interprétation Des Contrats: Etude Jurisprudentielle, Rouen, Université De Rouen, 

1991, 166; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: 

Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 39. Nederland: HR 20 februari 2004, NJ 2005, 

493 ("In praktisch opzicht is de taalkundige betekenis die deze bewoordingen, gelezen in de context van dat geschrift als geheel, 

in (de desbetreffende kring van) het maatschappelijk verkeer normaal gesproken hebben, bij de uitleg van dat geschrift van 

groot belang."); S. E. BARTELS en I. GIESEN, "Wisseling van de wacht in standaardrechtspraak. Aan de hand van Haviltex, Fox 

en het Bloemendaalse slooppand" in Contracteren internationaal, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2006, 61; C. E. 

DRION en E. VAN WECHEM, "Kroniek van het vermogensrecht", NJB 2008, 934; N. KORNET, Contract interpretation and gap 

filling: comparative and theoretical perspectives, Antwerpen, Intersentia, 2006, 167; J. HIJMA, C. C. VAN DAM, W. A. M. VAN 

SCHENDEL en W. L. VALK, Rechtshandeling en overeenkomst, Deventer, Kluwer, 2013, 282; H. C. PIET, "Haviltexen tussen 

professionele partijen? Het arrest Lundiform/Mexx", TOP 2013, 174; M. RUYGVOORN, Contracten in de praktijk, Deventer, 

Kluwer, 2013, 163; T. H. TANJA-VAN DEN BROEK, "Een kwestie van uitleg", WPNR 2002, 430; R. P. J. L. TJITTES, "Uitleg van 

schriftelijke contracten", RMT 2005, 15; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 

2009, 33-34. Engeland: R. CALNAN, Principles of contractual interpretation, Oxford, Oxford University Press, 2013, 170; K. 

LEWISON, The Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 55; E. PEEL, The Law of Contract, Londen, 

Sweet and Maxwell, 2011, 205; M. H. WISSINK, noot onder HR 19 januari 2007 en HR 29 juni 2007, NJ 2007, 576. 

Rechtsvergelijkend: C. W. CANARIS en H. C. GRIGOLEIT, "Interpretation of Contracts" in A. HARTKAMP ea (eds.), Towards a 

European Civil Code, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2004, 453. 
1264 Frankrijk: A. SERIAUX, Droit des obligations, Parijs, Presses Universitaires de France, 1998, 169. 
1265 A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 14; W. DE BONDT, "Uitlegging van 

overeenkomsten naar de geest: mogelijkheden, grenzen en alternatieven", RW 1996-97, 1002, 1004; B. DE CONINCK, "Le droit 

commun de l'interprétation des contrats", DAOR 2001, 40; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 3. Uitlegging en 
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van belang bij de interpretatie van mondelinge rechtshandelingen. Om het bestaan en de inhoud 

ervan te bewijzen, moet men noodzakelijkerwijs beroep doen op andere bewijsmiddelen dan 

het geschrift. Het valt wel aan te raden bij de opstelling van rechtshandelingen steeds een 

geschrift te gebruiken, om op die manier bewijsproblemen te vermijden. 

 CONTRACTUELE AFWIJKINGEN OP DE REGELS ZIJN MOGELIJK – De waarde van de intrinsieke 

elementen bij interpretatie is niet in steen gebeiteld. De partijen hebben de mogelijkheid hier 

zelf invloed op uit te oefenen. De partijen kunnen immers bepalingen die het gebruik van 

intrinsieke elementen regelen invoegen (nrs. 337 en volgende en nrs. 381 en volgende). Dit is 

bij uitstek nuttig wanneer de interne elementen zelf aan de basis liggen van 

interpretatieproblemen. Denken we bijvoorbeeld aan een rechtshandeling waarvan de tekst op 

zich wel duidelijk is, maar dat dubbelzinnig wordt als de titel van een beding geconfronteerd 

wordt met de inhoud ervan. Om dergelijke problemen te vermijden, is het nuttig 

interpretatiebedingen in te lassen. 

B. SOORTEN INTRINSIEKE ELEMENTEN 

§1. Bewoordingen  

 ALLE WOORDEN VAN DE RECHTSHANDELING ZIJN INTRINSIEKE ELEMENTEN – Om de 

gemeenschappelijke bedoeling van de partijen te achterhalen, zijn in eerste instantie de 

bewoordingen van de rechtshandeling zelf relevant.1266 Enerzijds is een onderzoek van het 

                                                 
implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, 

losbl., II.4-127; F. VERMANDER, "De interpretatie en aanvulling van een overeenkomst naar Belgisch recht" in J. SMITS en S. 

STIJNS (eds.), Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 24-

25; J. WAELKENS, "Belgian Perspective on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 

2013, 1334; J. WAELKENS, "Interpretatie van een borgtochtovereenkomst" (noot onder Cassatie 1 maart 2012), DAOR 2013, 

98. 
1266 Brussel 13 april 1989, JT 1990, 327; Pas. 1989, II, 254; RW 1989-90, 195 ("Attendu que tant les termes de la police 

d'assurance que la commune intention des parties ne laissent aucune doute sur le critère à prendre en considération."); Brussel 

19 oktober 1998, RGAR 2000, n° 13.301 ("Dat, bij de interpretatie van deze overeenkomst, naast de gebruikte bewoordingen, 

ook de manier waarop partijen er uitvoering aan hebben gegeven behulpzaam kan zijn."); Arbh. Luik 9 november 2009, 

Soc.Kron. 2010, 445 ("Il ne s'agit nullement d'un engagement sous condition suspensive mais ni plus ni moins qu'une simple 

déclaration d'intention exprimée dans un contexte économique bien précis, ce que confirment non seulement les termes utilisés 

mais encore l'emploi du conditionnel."); Antwerpen 17 mei 2010, AM 2013, 462, noot E. WOUTERS ("De vaststelling van de 

werkelijke bedoeling van de partijen moet in eerste orde gebeuren aan de hand van de normale betekenis van de woorden en 

uitdrukkingen door de partijen in de overeenkomst gebruikt."); Antwerpen 17 oktober 2011, RW 2013-14, 655, noot A. VAN 

OEVELEN ("De inhoud en de bewoordingen van deze geschriften zijn van groot belang om de bedoeling te achterhalen van de 

persoon die de verklaring aflegt."); Rb. Brussel 30 juni 1958, Pas. 1960, III, 46 ("Que cette commune intention doit avant tout 

être déduite des termes mêmes de la convention et des circonstances qui l'ont entourée."); Rb. Brugge 6 februari 1998, AJT 

1998-99, 687; T. Vred. 1999, 113 ("Aldus oordeelde de eerste rechter terecht dat de werkelijke bedoeling van beide partijen 

alleen kan worden achterhaald uit de bewoordingen zelf van de overeenkomst, waarbij de bewoordingen niet afzonderlijk 

mogen worden gelezen maar onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden."); Rb. Brugge 5 februari 1999, TBBR 2001 (verkort), 

111; TWVR 1999, 56 ("[…], blijkt de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen ondubbelzinnig uit de overeenkomst zelf 

nu zij zelfs hierin expliciet verwoord werd (art. 3)."); Kh. Dendermonde 13 december 2012, DAOR 2013, 46; RW 2013-14, 

1433; T.Not. 2014, 388, noot L. W.; TRV 2014, 415, noot D. VAN GERVEN ("Bij de uitlegging van overeenkomsten (waarvan 

het vennootschapscontract een species vormt) dient de rechter krachtens art. 1156 BW op zoek te gaan naar wat de 

gemeenschappelijke bedoeling van de partijen bij de overeenkomst is geweest. Wanneer er echter een geschrift is, moet hij de 

wil van de partijen daarin zoeken. […] De rechter moet de gemeenschappelijke wil van de partijen zoeken in enerzijds de 

bewoordingen en anderzijds de inhoud van de akte."); J. DABIN, noot onder Cass. 30 januari 1947, RCJB 1947, 218; A. DE 

BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 

Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 14; B. DE CONINCK, "Le droit commun de 
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woord of het beding dat resulteerde in het interpretatiegeschil nodig.1267 Anderzijds zijn ook de 

woorden en bepalingen die deel uitmaken van andere bedingen in dezelfde rechtshandeling 

                                                 
l'interprétation des contrats", DAOR 2001, 40; Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome 

IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 86-87; F. LAURENT, Principes de droit civil, XVI, Brussel, Bruylant-Christophe, 1878, 

583; N. LABEEUW, "Het primeren van de akte boven de (beweerde) werkelijke wil bij de interpretatie van testamenten" (noot 

onder Brussel 9 maart 1999), AJT 2000-01, 225; J.-F. LECLERCQ en C. JASSOGNE, "Notions essentielles du droit des obligations 

contractuelles" in Traité pratique de droit commercial, Brussel, Kluwer, 2009, 337; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, 

"Afdeling 3. Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek 

Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-127; B. MAES, "Bewijskracht en bewijswaarde: kanttekeningen bij de 

rechtspraak van het Hof van Cassatie", P&B 1995, 145; H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, "Voorrang voor het geschreven 

bewijs" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.3-6; S. PANIS, "De 

resultaatsverbintenis van de arts bij sterilisatie: de impliciete wil van de partijen" (noot onder Cass. 15 januari 2010), T.Gez. 

2011-12, 233; S. STIJNS, D. VAN GERVEN en P. WERY, "Chronique de jurisprudence. Les obligations: les sources (1985-1995)", 

JT 1996, 716; W. VAASSEN, "Entire Agreement Clause (EAC). Beperking van de rechterlijke inhoudsbepaling (interpretatie en 

aanvulling) van contracten aan de hand van externe elementen? De Engelse, Franse en Belgische benadering", Jura Falc. 2009-

10, 25; W. VAASSEN, "Entire Agreement Clauses" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 101; A. VAN 

DEN BOSSCHE, "De uitlegging van een testament", TEP 2011, 305-306; A. VAN OEVELEN, "De interpretatie de goeder trouw 

van overeenkomsten en de toepassing ervan op de omzetting van een hypothecaire volmacht" (noot onder Cass. 23 maart 2006), 

RW 2006-07, 875; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, Brussel, Bruylant, 2010, 596; F. VERMANDER, "De 

interpretatie en aanvulling van een overeenkomst naar Belgisch recht" in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Inhoud en werking van 

de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 24-25; S. VERVERKEN, "De begunstigde 

van contractuele garantieclausules bij de overdracht van aandelen", DAOR 2010, 382; F. VERMANDER, "De interpretatie en 

aanvulling van een overeenkomst naar Belgisch recht" in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Inhoud en werking van de overeenkomst 

naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 25; J. WAELKENS, "Belgian Perspective on Rainy Sky S.A. 

and Others (Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 2013, 1334; J. WAELKENS, "Interpretatie van een 

borgtochtovereenkomst" (noot onder Cassatie 1 maart 2012), DAOR 2013, 98; P. WERY, Droit des obligations, vol. I, Théorie 

générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 395. Frankrijk: F. LABATHE, La notion de document contractuel, Parijs, LGDJ, 

1994, 188; M. H. MALEVILLE, Pratique De l'interprétation Des Contrats: Etude Jurisprudentielle, Rouen, Université De 

Rouen, 1991, 166; H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. MAZEAUD en F. CHABAS, Leçons de droit civil, II, vol. 1, Obligations: théorie 

générale, Parijs, Montchrestien, 1998, 331, 334-335; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. 

Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 39. 

Nederland: N. KORNET, Contract Interpretation and Gap Filling: Comparative and Theoretical Perspectives, Antwerpen, 

Intersentia, 169; H. C. PIET, "Haviltexen tussen professionele partijen? Het arrest Lundiform/Mexx", TOP 2013, 174; ; M. H. 

WISSINK, noot onder HR 19 januari 2007 en HR 29 juni 2007, NJ 2007, 576. Engeland: Kudos Catering (UK) Ltd v Manchester 

Central Convention Complex Ltd [2013] EWCA Civ 38; [2013] 2 Lloyd's Rep. 270 ("Any process of construction has to start 

somewhere, and the obvious point at which to start is by reading the words in which the clause to be construed have been 

expressed."). Rechtsvergelijkend: R. REECE, "Interpretation Clauses in International Contracts" in Les grandes clauses des 

contrats internationaux, Brussel, Bruylant, 2005, 44. 
1267 Gent 1 februari 1996, V & F 1998, 273 ("Evenwel, het artikel 7 kan evenmin los van de wezenlijke bedoeling van de partijen 

gelezen worden, die de aanhef [namelijk de aanhef van het beding] verwoordt."); Beslagr. Brussel 18 november 2008, 

Act.dr.fam. 2009, 74 ("Mais la clause de ces conventions qui instaure une pension au profit de Mme E. est rédigée de telle 

manière qu'il faut considérer, […] que la volonté commune des parties a été […]."); Pol. Mechelen 31 maart 2006, RW 2007-

08, 81 ("Te dezen kan worden gezegd dat de gemeenschappelijke bedoeling van partijen erin bestond om slechts de blijvende 

ongeschiktheid te vergoeden. Dit staat niet alleen expliciet vermeld in voormelde clausule, maar staat ook al uitdrukkelijk 

geschreven in eerdere bedingen."); D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 3. Uitlegging en implementatie van 

overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-127; S. 

VERVERKEN, "De begunstigde van contractuele garantieclausules bij de overdracht van aandelen", DAOR 2010, 382; F. 

VERMANDER, "De interpretatie en aanvulling van een overeenkomst naar Belgisch recht" in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Inhoud 

en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 25; J. WAELKENS, "Belgian 

Perspective on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 2013, 1334; J. WAELKENS, 

"Interpretatie van een borgtochtovereenkomst" (noot onder Cassatie 1 maart 2012), DAOR 2013, 98; P. WERY, Droit des 

obligations, vol. I, Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 395. Engeland: Kudos Catering (UK) Ltd v Manchester 

Central Convention Complex Ltd [2013] EWCA Civ 38; [2013] 2 Lloyd's Rep. 270 ("Any process of construction has to start 

somewhere, and the obvious point at which to start is by reading the words in which the clause to be construed have been 

expressed."). 
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verhelderend.1268 Ook kan de akte als geheel licht werpen op de betekenis van onduidelijke 

woorden of bedingen.1269 

S. E. A. raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval als bestuurder van het voertuig van zijn 

vader. Zijn vader had op dat ogenblik een polis "familiale verzekering – Inzittenden – 

Verkeersongevallen" lopen bij NV A. R. B. S. E. A. eiste van de verzekeraar een aanzienlijk 

bedrag, omwille van zijn blijvende arbeidsongeschiktheid na het ongeval. Hij beriep zich 

hiervoor op de verzekeringspolis en meer bepaald op het volgende beding: "Wat zijn de 

verplichtingen van de maatschappij? A. Betalen: […] – Bij blijvende ongeschiktheid: een 

percentage van het basiskapitaal bij consolidatie van de ongeschiktheid en uiterlijk drie jaar 

na de dag van het ongeval volgens de invaliditeitsgraden zoals ze voorkomen in de Officiële 

Belgische Schaal tot Vaststelling van de Invaliditeiten. De graden worden bepaald volgens de 

restverschijnselen ten tijde van de consolidatie of na verstrijking van de drie jaar, ongeacht 

het uitgeoefende beroep." S. E. A. meende dat, op basis van dit beding, de graad van 

arbeidsongeschiktheid werd bepaald volgens de restverschijnselen op het ogenblik van de 

consolidatie of na verstrijking van de drie jaar. De datum van consolidatie was meer dan drie 

jaar na het ongeval, zodat men voor de bepaling van de graad van arbeidsongeschiktheid moest 

kijken naar het percentage drie jaar na het ongeluk, namelijk 100%, ook al was dit percentage 

enkel met betrekking tot de tijdelijke ongeschiktheid vastgesteld. NV A. R. B. stelde dat een 

uitkering op basis van 35% moest worden toegekend, omdat dit het percentage was dat bij de 

consolidatie wegens blijvende ongeschiktheid uiteindelijk, acht jaar na het ongeval, werd 

vastgesteld. De rechtbank interpreteerde het beding op basis van artikel 1156 BW en besloot, 

op basis van intrinsieke elementen, met name het litigieuze beding en enkele andere bedingen 

van het contract: "Te dezen kan worden gezegd dat de gemeenschappelijke bedoeling van 

partijen erin bestond om slechts de blijvende ongeschiktheid te vergoeden. Dit staat niet alleen 

expliciet vermeld in voormelde clausule, maar staat ook al uitdrukkelijk geschreven in eerdere 

bedingen."1270  

                                                 
1268 Brussel 13 april 1989, JT 1990, 327; Pas. 1989, II, 254; RW 1989-90, 195 ("Que les clauses prévues par les deux situations 

différentes devant s'interpréter l'une par rapport à l'autre conduisent nécessairement à la conclusion précisée ci-avant."); Rb. 

Brussel 11 januari 1988, Res Jur.Imm. 1988, 187; 253 ("Il résulte à sufficance de l'exemplaire du bail de l'appelant et de la 

conjonction des articles 7 et 8, tels que rédigés et complétés, que la volonté des parties a été de faire supporter le précompte 

immobilier de l'appelant."); Vred. Nieuwpoort 24 maart 1998, T. App. 1998, 25 ("Inzonderheid de relatieve vermelding 

'voorlopig' doet vaststellen dat het recht als zodanig bestond, en stemt precies overeen met de intrinsieke bewoordingen van 

artikel 8.22.A. van de basisakte 'Ingeval de eigenaar van de winkelruimte in de residentie Ter Zee een overdekt terras op de 

Zeedijk bouwt '."); Pol. Mechelen 31 maart 2006, RW 2007-08, 81 ("Te dezen kan worden gezegd dat de gemeenschappelijke 

bedoeling van partijen erin bestond om slechts de blijvende ongeschiktheid te vergoeden. Dit staat niet alleen expliciet vermeld 

in voormelde clausule, maar staat ook al uitdrukkelijk geschreven in eerdere bedingen."); D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. 

PEETERS, "Afdeling 3. Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek 

Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-127; J. WAELKENS, "Belgian Perspective on Rainy Sky S.A. and Others 

(Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 2013, 1334; J. WAELKENS, "Interpretatie van een borgtochtovereenkomst" 

(noot onder Cassatie 1 maart 2012), DAOR 2013, 98; P. WERY, Droit des obligations, vol. I, Théorie générale du contrat, 

Brussel, Larcier, 2011, 395. 
1269 Brussel 10 juli 1952, JT 1953, 185 ("Il convient de rechercher, soit d'après la convention même, soit d'après les 

circonstances, quelle durée les parties ont implicitement, mais nécessairement voulu donner à leur contrat."); Arbh. Antwerpen 

22 mei 1996, RW 1996-97, 1237 ("Overwegende dat overeenkomstig artikel 1156 BW […] Overwegende dat het Hof van 

oordeel is dat, gelet op het geheel van de opgestelde overeenkomst van 9 oktober 1991, en mede rekening houdende met externe 

omstandigheden, niet genoegzaam aangetoond wordt dat de C.A.O. van toepassing was voor appellante."); N. LABEEUW, "Het 

primeren van de akte boven de (beweerde) werkelijke wil bij de interpretatie van testamenten" (noot onder Brussel 9 maart 

1999), AJT 2000-01, 225; J.-F. LECLERCQ en C. JASSOGNE, "Notions essentielles du droit des obligations contractuelles" in 

Traité pratique de droit commercial, Brussel, Kluwer, 2009, 337; S. VERVERKEN, "De begunstigde van contractuele 

garantieclausules bij de overdracht van aandelen", DAOR 2010, 382; F. VERMANDER, "De interpretatie en aanvulling van een 

overeenkomst naar Belgisch recht" in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en 

Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 25. 
1270 Pol. Mechelen 31 maart 2006, RW 2007-08, 81. 
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 IN DE PRAKTIJK: GEFASEERDE INTERPRETATIE VAN VERSCHILLENDE ONDERDELEN 

(WOORDEN/BEDINGEN/RECHTSHANDELING) – Bij het onderzoeken van het microniveau van de 

interne context, gaat men in steeds breder wordende fasen te werk.1271 Op die manier analyseert 

men eerst het woord dat tot onduidelijkheid aanleiding geeft. In een volgende fase onderzoekt 

men de zin waarin het woord zich bevindt, daarna de volledige clausule, en daarna ook de 

andere bedingen van de rechtshandeling. Is niet een woord, maar een heel beding onduidelijk, 

dan onderzoekt men eerst dat beding en daarna de andere clausules. Deze verschillende fasen 

zijn complementair aan elkaar.1272 Dit wil zeggen dat de interpretator ze allemaal moet 

uitvoeren. Dit is logisch, aangezien een woord zijn betekenis verwerft aan de hand van de 

context. Bovendien kan de onduidelijkheid die men met interpretatie probeert op te lossen net 

ontstaan door de samenvoeging van verschillende woorden binnen een beding, die op zichzelf 

wel eenduidig zijn, of door het naast elkaar leggen van verschillende clausules, die zelf duidelijk 

zijn.1273 In zo'n gevallen heeft het geen zin om enkel een bepaald woord te analyseren, maar 

moet de gehele interne context onderzocht worden.  

Een concreet voorbeeld kan licht werpen op deze methode. V. stelde zich samen met haar 

toenmalige echtgenoot, B., hoofdelijk en ondeelbaar borg voor alle bedragen verschuldigd door 

de NV Expertisebureau G.B. & Co aan NV Generale Bank, door bankverrichtingen en 

bankdiensten. De borgtochtakte voorzag onder andere "Artikel 6. Deze borgtocht blijft geldig, 

bij het ontbreken van elk bericht of rappel door 'de Bank' aan de borg gestuurd, en dit zelfs 

indien de gewaarborgde maatschappij haar structuur op enige wijze verandert, bijvoorbeeld 

door een andere juridische vorm aan te nemen, of indien zij haar maatschappelijk doel wijzigt." 

Na de echtscheiding van V. en B., trok V. zich terug uit haar bestuurspost van de NV 

Expertisebureau G.B. & Co en verkocht zij haar aandelen in de vennootschap. Enkele maanden 

later werd de NV Expertisebureau G. B. & Co, via een fusie door overneming, deel van de al 

bestaande vennootschap NV J.-B. Expertises. NV J.-B. Expertises ging een lening aan bij de 

Generale Bank. De vennootschap kreeg minder cliënteel dan verwacht en slaagde er 

uiteindelijk niet in haar schulden aan de bank af te betalen. In 2003 werd deze NV dan ook 

vereffend. NV Fortis Bank (rechtsopvolger van de NV Generale Bank) dagvaardde B. en V. in 

betaling van de geleende gelden. V. argumenteerde dat ze niet kon gehouden zijn voor de 

kredietverbintenissen die na de fusie door de NV J.-B. Expertises werden aangegaan. De bank 

was van mening dat uit artikel 6 van de initiële borgtochtakte kon afgeleid worden dat mevrouw 

V. nog steeds borg stond, nu de NV Expertisebureau G.B. & Co overgenomen was door de NV 

J.-B. Expertises. V. vond dat het artikel van de borgtochtovereenkomst enkel doelde op de 

wijzigingen aan de structuur van de NV J.-B. Expertises zelf, en niet op de fusie door overname 

of de overdracht van haar ganse vermogen naar een andere rechtspersoon. De feitenrechter 

analyseerde het contract en onderzocht in eerste instantie artikel 6. Dit artikel gaf weer dat 

structurele wijzigingen van de debiteur geen beëindiging van de verbintenis van de borg 

impliceerden. De rechter oordeelde dat deze clausule duidelijk ook de hypothese van fusie door 

                                                 
1271 Bijvoorbeeld Rb. Brugge 6 februari 1998, AJT 1998-99, 687; T. Vred. 1999, 113 (Analyse van het beding "Het veulen 

levend geboren uit deze combinatie, kan en mag verkocht aan P.V., indien hij dit wenst en voor het bedrag van 21.000 frank" 

door een onderzoek van de betekenis van "kunnen" en "mogen", daarna de zinsnede "indien hij dit wenst", daarna de algemene 

zin van de overeenkomst, en daar externe elementen.). 
1272 A. CRUQUENAIRE, "Le rôle du juge en matière d'interprétation du contrat" in P. WERY en S. STIJNS (eds.), De rol van de 

rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, 286. 
1273 Frankrijk: M. H. MALEVILLE, Pratique De l'interprétation Des Contrats: Etude Jurisprudentielle, Rouen, Publications de 

l'Université de Rouen, 1991, 41-42. 
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overname omvatte, zodat een fusie door overname geen einde aan de waarborgverbintenissen 

stelde. Hij hield het hier echter niet bij en nam niet enkel de te interpreteren clausule in 

aanmerking, maar ook de interne context van de overeenkomst. Artikel 3 van het contract bood 

een interessante hulp bij uitlegging, aangezien dat beding duidelijk de wil van de partijen 

weergaf: "Het is de uitdrukkelijke wil van de partijen dat 'de Bank', uit kracht van deze 

borgtocht, van de borgen, zonder mogelijke betwisting door deze laatsten, alle bedragen 

kunnen terugvorderen die door de hoofdschuldenaar aan 'de Bank' verschuldigd zouden zijn 

uit hoofde van de bankverrichtingen of bankdiensten die door 'de Bank' werden verleend." Uit 

dit artikel bleek dat de partijen het doel hadden dat de bank alle geleende bedragen zou 

terugkrijgen, zodat artikel 6 van de borgtochtovereenkomst niet te eng mocht worden opgevat: 

hoe enger de interpretatie van het artikel, hoe kleiner de kans immers is dat de bank haar geld 

zou kunnen terugvorderen.1274 De rechter besloot dat artikel 6 aldus moest uitgelegd worden 

dat de fusie door overname geen beëindiging van de waarborgverbintenissen van mevrouw V. 

tot gevolg had.1275 Het Hof van Cassatie vernietigde – ten onrechte – dit arrest, op volgende 

gronden: "Dit beding maakt enkel melding van structurele wijzigingen van de gewaarborgde 

maatschappij en bepaalt niets voor het geval de gewaarborgde vennootschap ophoudt te 

bestaan en door een opslorpende vennootschap wordt opgevolgd. De appelrechters […] geven 

aldus van de borgtochtovereenkomst een uitlegging die met de bewoordingen ervan niet 

verenigbaar is."1276 Toch moet de uitspraak van de feitenrechter hier ondersteund worden. Het 

Hof van Cassatie trad hier immers in het vaarwater van de feitenrechter door zelf de 

borgtochtovereenkomst te interpreteren, wat buiten zijn bevoegdheid ligt.1277  

Passen we de gefaseerde interpretatiemethode toe op dit voorbeeld, dan gebeurt uitlegging in 

de volgende stappen. Het onduidelijke beding luidt: "Deze borgtocht blijft geldig, […] zelfs 

indien de gewaarborgde maatschappij haar structuur op enige wijze verandert, bijvoorbeeld 

door een andere juridische vorm aan te nemen, of indien zij haar maatschappelijk doel wijzigt." 

De vraag rijst waarop de partijen doelden met de zinsnede "indien de gewaarborgde 

maatschappij haar structuur op enige wijze verandert".1278 Wat is een structuurverandering? 

Valt een fusie door overname hier al dan niet onder? In eerste instantie moet de interpretator 

dus kijken naar de litigieuze bewoordingen zelf. Interessant hierbij is het gebruik van de 

woorden "op enige wijze". Deze zinsnede kan beschouwd worden als een catch all-bepaling, 

die erop wijst dat de partijen meerdere mogelijke manieren van structuurverandering 

beoogden.1279 Meer zelfs, de woorden doen vermoeden dat niet alleen meerdere soorten 

structuurveranderingen bedoeld zijn, maar dat de partijen werkelijk alle mogelijke 

structuurwijzigingen viseerden.1280 Dit wil zeggen dat de vermelde voorbeelden enkel 

illustratief gebruikt zijn. Een fusie door overname moet dus als een herstructurering gezien 

worden. Verder lijkt ook een ander deel van hetzelfde beding de bedoeling van de partijen te 

weerspiegelen. Hoe moet men de woorden "zelfs indien" verstaan? "Zelfs" betekent volgens 

Van Dale "tegen de verwachting in".1281 Ook al zou men er misschien normaal vanuit gaan dat 

                                                 
1274 J. WAELKENS, "Interpretatie van een borgtochtovereenkomst" (noot onder Cassatie 1 maart 2012), DAOR 2013, 96. 
1275 Gent 28 december 2009, onuitg. 
1276 Cass. 1 maart 2012, DAOR 2013, 91, noot J. WAELKENS. 
1277 J. WAELKENS, "Interpretatie van een borgtochtovereenkomst" (noot onder Cassatie 1 maart 2012), DAOR 2013, 110. 
1278 J. WAELKENS, "Interpretatie van een borgtochtovereenkomst" (noot onder Cassatie 1 maart 2012), DAOR 2013, 98-99. 
1279 J. WAELKENS, "Interpretatie van een borgtochtovereenkomst" (noot onder Cassatie 1 maart 2012), DAOR 2013, 99. 
1280 J. WAELKENS, "Interpretatie van een borgtochtovereenkomst" (noot onder Cassatie 1 maart 2012), DAOR 2013, 99. 
1281 VAN DALE, v° "zelfs". 
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de borgtocht een einde zou kennen bij een structuurverandering van de vennootschap, toch is 

dit hier niet de bedoeling van de partijen. Door de woorden "zelfs indien" te gebruiken, wordt 

de herstructurering duidelijk als een uiterste grens gebruikt.1282 In een volgende fase moet de 

interpretator ook andere bedingen uit hetzelfde contract in zijn interpretatie betrekken. Dit deed 

het Hof van Beroep door artikel 3 van het contract te onderzoeken, de bepaling waarin de 

partijen zelf hadden opgenomen dat het "uitdrukkelijke wil van de partijen" was dat de bank 

uiteindelijk door de borgstelling zeker zou mogen zijn dat hij alle geleende bedragen zou 

terugkrijgen.1283  

§2. Titels  

A. Terminologie 

 TITEL, HOOFDING EN OPSCHRIFT WORDEN VAN ELKAAR ONDERSCHEIDEN IN ENGELAND – 

Een titel is, aldus van Dale, een "naam, opschrift van een boek of gedeelte daarvan, van een 

informatiedrager".1284 Een titel kan dus ofwel het opschrift zijn van een gehele 

informatiedrager, ofwel van een onderdeel ervan. Toegepast op rechtshandelingen wil dit 

zeggen dat een titel de gehele rechtshandeling kan beschrijven, dan wel kan voorafgaan aan de 

onderdelen ervan of zelfs aan de afzonderlijke bedingen. In Angelsaksische landen maakt men 

normaal gezien een onderscheid tussen de termen title, heading en caption.1285 Een title ("titel") 

doelt op de titel van de gehele rechtshandeling.1286 In onderstaand voorbeeld is "Asset Purchase 

Agreement" een titel van de rechtshandeling. 

ASSET PURCHASE AGREEMENT 

This asset purchase agreement is dated May 3, 2008 and is between HASTINGS WASTE 

MANAGEMENT INC., JORVIK RECYCLING SYSTEMS LTD., ROGER HASTINGS and 

JARROW HOLDINGS LLC.1287 

Een heading ("hoofding") wijst op de titel van een beding ("article heading") en op de titel van 

een onderdeel van het contract ("section heading").1288 In onderstaand voorbeeld is 

"Interpretation of the Agreement" een article heading. 

8. Interpretation of the Agreement. 

In this Agreement and the recitals and the schedules: 

                                                 
1282 J. WAELKENS, "Interpretatie van een borgtochtovereenkomst" (noot onder Cassatie 1 maart 2012), DAOR 2013, 98. 
1283 J. WAELKENS, "Interpretatie van een borgtochtovereenkomst" (noot onder Cassatie 1 maart 2012), DAOR 2013, 96. 
1284 Van Dale, v° titel. Voor meer informatie over de term "titel" in de rechtstaal, zie K. HENDRICKX, "Titel", Juristenkrant 

2005, afl. 108, 17; K. HENDRICKX, "Ten foutieven titel", Juristenkrant 2011, afl. 239, 4 
1285 Common law: Zie, voor een interessant voorbeeld, GSMA Limited v Europa Technologies Limited [2013] EWHC 3451 

(TCC) 2013 WL 5905372 (nr.…). Dit is niet altijd het geval, zie bijvoorbeeld Film Finance Inc. v The Royal Bank of Scotland 

[2007] EWHC 195 (Comm); [2007] WL 504682 ("This clause is headed "Remedies", but since the Completion Guaranty 

provides "The captions used herein are for convenience only and have no other significance", this is to be ignored for the 

purpose of interpreting the contract."); C. J. LEVIN en A. R. BROWN, "Captions" in T. L. STARK (ed.), Negotiating and Drafting 

Contract Boilerplate, New York, ALM Publishing, 2003, 599, waar een "caption" beschreven wordt als een "short heading". 
1286 Common law: K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 1. 
1287 Common law: K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 3. 
1288 Common law: K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 75, 77. 
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- Reference to the singular includes a reference to the plural and vice versa. 

- Reference to any gender includes a reference to all other genders. 

- References to persons include bodies corporate, unincorporated associations, joint 

ventures, consortia and partnerships. 

- The headings to the clauses and any underlining in this Agreement and in the schedules 

are for ease of reference only and shall not form any part of this Agreement for the 

purposes of construction.1289 

Captions ("opschriften") zijn één of enkele woorden aan het begin van een contractuele 

(sub)clausule, die het voorwerp van het beding weergeven.1290 Deze zijn gelijk te stellen met 

ondertitels. In onderstaand voorbeeld is "preferred supplier" een opschrift. 

"2.3. Preferred supplier. The Shareholders and their Affilitates shall treat the JVC and its 

Subsidiairies on an arm's length basis and vice versa. The Shareholders and their Affiliates 

shall be Preferred Supplier of the JVC and its Subsidiaries."1291 

 TITEL, HOOFDING EN OPSCHRIFT IN NEDERLANDS SYNONIEMEN – In het Nederlands worden 

de termen titel, hoofding en opschrift als synoniemen beschouwd.1292 Van Dale beschrijft een 

"hoofding" immers als een "opschrift, rubriek, titel".1293 Daarom maken wij geen 

terminologisch onderscheid: de woorden titel, hoofding en opschrift worden door elkaar 

gebruikt. Deze termen kunnen in dit hoofdstuk inderdaad vrijelijk ingewisseld worden, omdat 

titels, hoofdingen en opschriften binnen een rechtshandeling allemaal dezelfde functie hebben, 

namelijk het voorzien in overzichtelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. Bovendien komt de 

contractuele en interpretatieve waarde van hoofdingen van bedingen, titels van onderdelen en 

opschriften overeen. We maken wel een onderscheid tussen de titel van de rechtshandeling 

enerzijds en hoofdingen van bedingen, titels van onderdelen en opschriften anderzijds, omdat 

de contractuele en interpretatieve waarde van de titel van een rechtshandeling (nrs. 327 en 

volgende) niet gelijk te stellen is aan de contractuele en interpretatieve waarde van titels, 

hoofdingen en opschriften binnen de rechtshandeling (nrs. 333 en volgende).  

                                                 
1289 Nederland: Voorbeeld gebaseerd op M. UIJEN, "Boilerplate-clausules: Ketelbinkie in Contractenland?", Contracteren 

2010, 133-134. 
1290 J. WAELKENS, "Titelclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 209. Nederland: W. J. H. 

WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to contract drafting, Deventer, 

Kluwer, 2011, 91. 
1291 Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to 

contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 91. 
1292 Zie bijvoorbeeld Nederland: Leeuwarden 14 september 2010, RAV 2011, 10 (De woorden aan het begin van de 

subclausules werden "titels" genoemd: "Voorts heeft UVM een beroep gedaan op de uitsluitingsbepalingen 14.9 (getiteld: 

geleidelijk inwerkende invloeden), 14.10 (getiteld: blaasvorming in polyester) en 14.14 (getiteld: onvoldoende zorg)."). 
1293 Van Dale, v° Hoofding. 
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B. Gemeenrechtelijke regeling 

1. Titel van de rechtshandeling 

a. Functie van titel van de rechtshandeling 

 TITEL VAN RECHTSHANDELING MOET KWALIFICATIE BEPALEN – Een rechtshandeling vangt 

vaak aan met een titel, die de partijen over het algemeen op de omslagpagina van de 

rechtshandeling of aan de bovenkant van de eerste pagina plaatsen.1294 Het komt voor dat 

partijen de rechtshandeling op een vage manier betitelen, zoals bijvoorbeeld eenvoudigweg als 

"overeenkomst".1295 Hoewel partijen hiermee wel aangeven dat ze zich juridisch willen 

verbinden tegenover elkaar, is dit toch afgeraden, omdat dit te weinig inhoudelijke informatie 

biedt over de inhoud van de rechtshandeling, wat tot kwalificatieproblemen kan leiden.1296 

Bovendien moet een titel ook de identificatie van een tekst temidden van andere teksten 

mogelijk maken.1297 In een goed geredigeerde rechtshandeling geeft de titel weer welk soort de 

rechtshandeling de partijen willen opmaken.1298 Dit doen partijen, om kwalificatieproblemen te 

                                                 
1294 Common law: K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 1; D. T. 

DALY, "Five Easy Ways To Make A Contact More Understandable: A Lesson From The Mackinac Bridge", Mich. B.J. 1999, 

462; T. L. STARK en G. W. KUNEY, "Transactional Skills Training: Contract Drafting--The Basics", Transactions: Tenn. J. Bus. 

L. 2009, 144. Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Interpretation clauses in international contracts (characterization, definition, 

entire agreement, headings, language, NOM-clauses, non-waiver clauses and severability)", IBLJ 2000, 736; M. FONTAINE en 

F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 121. 
1295 Frankrijk: F. X. TESTU, Contrats d'affaires, Parijs, Dalloz, 2010, n° 31.21. Common law: K. A. ADAMS, A Manual of 

Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 2; D. T. DALY, "Top 10 Phrases Not To Use In A 

Contract-A Lesson From Dr. Frankenstein", Mich. B.J. 1999, 186; D. T. DALY, "Five Easy Ways To Make A Contact More 

Understandable: A Lesson From The Mackinac Bridge", Mich. B.J. 1999, 462. Zie bijvoorbeeld België: Cass. 20 maart 2006, 

Arr.Cass. 2006, 651; Juristenkrant 2006 (weergave L. DE CORTE), afl. 129, 13; JTT 2006, 295; Pas. 2006, 636; RABG 2007, 

74, noot V. DOOMS; RW 2006-07 (samenvatting), 1358; Soc.Kron. 2008 (samenvatting), 308 (Partijen noemden hun contract 

"aansluitingsovereenkomst", waarna er een geschil rees over de kwalificatie: was dit een overeenkomst voor zelfstandige 

samenwerking of een arbeidsovereenkomst? Het Hof van Cassatie oordeelde dat het ging om een arbeidscontract.). Europa: 

HvJ 30 maart 2000, Barry Banks e.a. v Koninklijke Muntschouwburg, C-178/97 (Banks en acht andere operazangers en een 

dirigent sloten een contract met de Koninklijke Muntschouwburg te Brussel, dat ze betitelden "contract". Onduidelijheid rees 

of Banks en co als zelfstandige een aannemingscontract hadden gesloten, dan wel of het hier ging om een arbeidsovereenkomst. 

Zie voor meer informatie over deze zaak B. DE PAUW, "Mogen zelfstandigen nu kiezen waar ze sociale zekerheid betalen in de 

EER? Het arrest Barry Banks van het Europese Hof van Justitie" (noot onder HvJ 30 maart 2000), TSR 2000, 641-661); 

Nederland: Rb. 's-Gravenhage 1 juni 2011, ECLI:NL:RBSGR:2011:BU2506, www.rechtspraak.nl (partijen noemden hun 

contract nogal nietszeggend "overeenkomst op hoofdlijnen".); Rb. Amsterdam 8 april 2014, PJ 2014, 104 (Partijen betitelden 

hun contract "Special Multi-Party Agreement".). 
1296 Frankrijk: F. X. TESTU, Contrats d'affaires, Parijs, Dalloz, 2010, n° 31.21. Common law: D. T. DALY, "Five Easy Ways 

To Make A Contact More Understandable: A Lesson From The Mackinac Bridge", Mich. B.J. 1999, 462. 
1297 J. VAN NIEUWENHOVE, "Slimme opschriften", TVW 2010, 299. Common law: D. T. DALY, "Top 10 Phrases Not To Use 

In A Contract-A Lesson From Dr. Frankenstein", Mich. B.J. 1999, 186; D. T. DALY, "Five Easy Ways To Make A Contact 

More Understandable: A Lesson From The Mackinac Bridge", Mich. B.J. 1999, 462. 
1298 N. PORTUGAELS en J. WAELKENS, Knelpunten bij de redactie van een dading, Antwerpen, Intersentia, 2015, 51. Frankrijk: 

G. BAUDRY-LACANTINERIE, Précis de droit civil contenant dans une première partie l'exposé des principes et dans une 

deuxième les questions de détail et les controverses, II, Parijs, Sirey, 1921, 86 ; F. X. TESTU, Contrats d'affaires, Parijs, Dalloz, 

2010, n° 31.20. Nederland: Amsterdam 24 april 2008, WR 2009, 99 ("Voorts zijn de titel van de overeenkomst en de wijze 

waarop die verder is ingekleed te beschouwen als (een uitvloeisel van) de juridische kwalificatie door partijen van de tussen 

hen op dat moment in het leven geroepen rechtsverhouding."). Common law: K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract 

Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 1; D. T. DALY, "Top 10 Phrases Not To Use In A Contract-A Lesson From 

Dr. Frankenstein", Mich. B.J. 1999, 186; D. T. DALY, "Five Easy Ways To Make A Contact More Understandable: A Lesson 

From The Mackinac Bridge", Mich. B.J. 1999, 462; M. H. S. JACOBSON, "A Checklist For Drafting Good Contracts", J. Ass'n 

Legal Writing Directors 2008, 89. Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Interpretation clauses in international contracts 

(characterization, definition, entire agreement, headings, language, NOM-clauses, non-waiver clauses and severability)", IBLJ 

2000, 736; M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, 
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vermijden, bij voorkeur door een juridische kwalificatie als titel te gebruiken, eerder dan een 

omschrijving van de soort rechtshandeling.1299 Een uitzondering vormen de gemengde 

overeenkomsten, die elementen van verschillende contracten bevatten. Deze kunnen 

bezwaarlijk in een titel gekwalificeerd worden.1300 

BVBA Y. sloot met B. en Be. een contract voor de verkoop van een appartement, getiteld 

"toelating tot het aanbrengen van een koper". Deze overeenkomst bepaalde dat de opdracht 

                                                 
Transnational Publishers, 2006, 121. Zie bijvoorbeeld België: Arbh. Bergen 23 november 1995, JTT 1996, 279, noot (Partijen 

betitelden hun contract "contrat de gérance autonome" en het ging hier inderdaad over een zelfstandig gerance contract en niet 

over een arbeidsovereenkomst.); Luik 9 december 2003, JT 2004, 136; JLMB 2004, 1000 ("Partijen betitelden een document 

"compromis de vente", terwjil het eigenlijk om een eenzijdige verkoopbelofte ging."); Gent 8 februari 2006, DCCR 2006, 51, 

noot R. STEENNOT; Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2006, 274 (Partijen betitelden een overeenkomst "contrat 

d'entreprise" en het ging inderdaad over een aannemingsovereenkomst.); Gent 3 januari 2007, DAOR 2007, 509, noot S. 

CLAEYS (De partijen benoemden hun contract een "Contrat de partenariat". De rechter stelde dit gelijk aan een 

samenwerkingsovereenkomst. In zijn noot onder dit arrest, merkte CLAEYS op dat deze gelijkstelling verkeerd was. Partijen 

hadden hier bewust voor de term "Contrat de partenariat" gekozen en doelden hiermee op een partnerschapsovereenkomst 

naar Frans recht. Zie S. CLAEYS, "De partnerschapsovereenkomst en de bijstandsverplichting" (noot onder Gent 3 januari 2007), 

DAOR 2007, 512.); Gent 6 september 2011, T.Not. 2013, 368, noot P. HAAGDORENS en C. DILLEN (De notaris bracht zijn 

kantoor onder in een notarisvennootschap en sloot met deze vennootschap een contract met de gedetailleerde titel 

"overeenkomst roerende verhuur minuten, infrastructuur, bibliotheek notarisstudie". De rechter oordeelde dat hier een 

herkwalificatie aan de orde was omdat er sprake was van ficale simulatie. De inkomsten die de notaris op deze wijze ontving 

waren in feite beroepsinkomsten, die niet als roerende inkomsten mochten belast worden, maar wel als bezoldiging voor de 

bedrijfsleider.); Gent 18 januari 2012, DAOR 2012, 478; TGR-TWVR 2012, 268 ("Het hof stelt vast dat de overeenkomst van 

lening de titel draagt "achtergestelde lening". […] Dhr. Z. brengt geen enkel element aan waaruit kan afgeleid worden dat de 

overeenkomst niet zijn werkelijke wil weerspiegelt, m.n. de wil om een achtergestelde lening toe te kennen."); Kh. Gent 12 

februari 1999, TBH 1999, 727, noot X. (Partijen betitelden hun contract "Huurgarantie te uwen gunste op eerste verzoek" en 

de rechter oordeelde dat hier inderdaad een garantie op eerste verzoek voorlag.); Pol. Gent 26 mei 1999, RW 2001-02, 1582 

("Op 26 december 1996 werd tussen de verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid van verweerster en eiseres een overeenkomst 

gesloten, getiteld «Contract van dading». […] Door geen van beide partijen wordt in twijfel getrokken dat de hierboven 

aangehaalde overeenkomst wel degelijk een dading is."). Frankrijk: Cass. fr. 1e civ. 11 december 2008, D. 2009, 100 (Door 

het sluiten van een overeenkomst met als titel "cession de droits à l'image" had een mannequin haar recht op afbeelding 

overgedragen.); Cass. fr. 1e civ. 24 april 2013, n° 11-26597, www.legifrance.gouv.fr (Een document getiteld "avenant" was 

geen nieuw contract, maar wel een aanhangsel bij een bestaande overeenkomst.). Nederland: 's-Hertogenbosch 26 januari 

2010, NJF 2010, 266 (Partijen betitelden hun contract "aannemingsovereenkomst". Later wierp een partij op dat er eigenlijk 

een sui generis contract aan de orde was. De rechter vond dat dit een aannemingscontract was.); Rb. Rotterdam 23 oktober 

2013, Prg. 2014, 29 (Partijen legden afspraken vast in een document getiteld "schuldbekentenis". Het ging eigenlijk over een 

lening.). 
1299 N. PORTUGAELS en J. WAELKENS, Knelpunten bij de redactie van een dading, Antwerpen, Intersentia, 2015, 51. Frankrijk: 

F. X. TESTU, Contrats d'affaires, Parijs, Dalloz, 2010, n° 31.20. Common law: K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract 

Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 2; M. H. S. JACOBSON, "A Checklist For Drafting Good Contracts", J. Ass'n 

Legal Writing Directors 2008, 89. Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Interpretation clauses in international contracts 

(characterization, definition, entire agreement, headings, language, NOM-clauses, non-waiver clauses and severability)", IBLJ 

2000, 736; M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, 

Transnational Publishers, 2006, 121. Zie bijvoorbeeld België: Cass. 20 maart 2006, Arr.Cass. 2006, 651; Juristenkrant 2006 

(weergave L. DE CORTE, L.), afl. 129, 13; JTT 2006, 295; Pas. 2006, 636; RABG 2007, 74, noot V. DOOMS; RW 2006-07 

(samenvatting), 1358; Soc.Kron. 2008 (samenvatting), 308 (Partijen noemden hun contract "aansluitingsovereenkomst", 

waarna er een geschil rees over de kwalificatie: was dit een overeenkomst voor zelfstandige samenwerking of een 

arbeidsovereenkomst? Het Hof van Cassatie oordeelde dat het ging om een arbeidscontract.); Gent 23 januari 2013, onuitg., 

maar vermeld in M. DAMBRE, "Terbeschikkingstelling van kantoorruimte onder het btw-stelsel", TBO 2010, 3 (Een geschrift 

met als titel "overeenkomst van terbeschikkingstelling" moest gezien worden als een huurovereenkomst); Luik 25 februari 

2013, TBBR 2014, 183 (Een geschrift getiteld "bon de commande" was eigenlijk een aannemingscontract.); Rb. Oudenaarde 

15 september 2003, T. App. 2005, 14; TGR-TWVR 2006, 105 (De vraag rees of een contract getiteld "toelating tot het 

aanbrengen van een koper" een aanneming was.); Rb. Gent 18 juni 2004, NJW 2005, 597, noot N. PEETERS; P&B 2005, 101 

(Er rees onenigheid over de kwalificatie van een contract met de nietszeggende titel "overeenkomst bij opname in een 

serviceflat". De rechter oordeelde dat hier een huurcontract aan de orde was.); Rb. Brussel 15 januari 2010, TMR 2010, 643 

(Een "overeenkomst tot begeleiding en financiering bodemsanering tankstation bij sluiting van de exploitatie" was in feite een 

lastgeving.). Nederland: Rb. Rotterdam 17 januari 2014, WR 2014, 51 (Een contract getiteld "exploitatie-overeenkomst 

stationsfietsenstalling" was een overeenkomst van opdracht en geen huurovereenkomst.). 
1300 Frankrijk: F. X. TESTU, Contrats d'affaires, Parijs, Dalloz, 2010, n° 31.20. 
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geldig was "voor een exclusieve periode van 4 maand". Enkele weken later vonden B. en Be. 

zelf een koper en verkochten ze, zonder tussenkomst van BVBA Y.. Hierop vroeg Y. de 

uitbetaling van de niet-betaalde verbrekingsvergoeding. Voor de rechter argumenteerde Y. dat 

er tussen de partijen een aannemingsovereenkomst tot stand was gekomen, waarbij haar een 

exclusieve verkoopsopdracht was verleend. B. en Be. waren van mening dat het contract louter 

een toelating tot aanbrenging behandelde en geen exclusieve opdracht. De rechter vond dat de 

titel hier niet voldoende precies was geredigeerd: "De titel van de overeenkomst "toelating tot 

het aanbrengen van een koper" is op zich reeds misleidend. Hieruit alleen al blijkt voldoende 

de intentie van eiseres, m.n. bij de medecontractant de indruk wekken dat één en ander geheel 

vrijblijvend geschiedt (men geeft immers slechts de toelating een koper aan te brengen), terwijl 

als puntje bij paaltje komt, ze de exclusiviteit van de opdracht tot verkoop opeist."1301 De 

rechter oordeelde dat hier sprake was van bedrog. 

 KWALIFICATIE IN TITEL IS RECHTSTREEKSE, BEWUSTE, A PRIORI KWALIFICATIE – De 

kwalificatie van een contract bestaat erin "de juridische categorie te bepalen waartoe de 

overeenkomst behoort, om daaruit vervolgens de daaraan door de wet verbonden gevolgen af 

te leiden."1302 Door een rechtshandeling te kwalificeren, wijzen partijen aan welke rechtsregels 

ze erop van toepassing willen maken en welke ze willen uitsluiten.1303 Dit kan rechtstreeks of 

onrechtstreeks.1304 Een rechtstreekse kwalificatie bestaat als de partijen zelf expliciet hun 

rechtshandeling benoemen. Dit kunnen ze bijvoorbeeld doen in de titel van de 

rechtshandelingof in een afzonderlijk kwalificatiebeding. Bij een onrechtstreekse kwalificatie 

lassen de partijen bedingen in die een bepaalde rechtshandeling kenmerken, zonder de 

contractuele rechtsverhouding expliciet te omschrijven. Kwalificatie kan bovendien a priori of 

                                                 
1301 Rb. Oudenaarde 15 september 2003, T. App. 2005, 14; TGR-TWVR 2006, 105. 
1302 W. VAN EECKHOUTTE, "'Gezag' in de cassatierechtspraak. Een kwestie van bewijs, interpretatie en kwalificatie", NJW 2005, 

5. Frankrijk: A. COLIN en H. CAPITANT, Traité de droit civil. Tome ii obligations, theorie generale, droit reels principaux, 

Parijs, Librairie Dalloz, 1959, 457; B. FAGES, Droit des obligations, Parijs, LGDJ, 2011, 258; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 

à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in 

JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 18; F. TERRE, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 463. 
1303 Gent 6 september 2011, T.Not. 2013, 368, noot P. HAAGDORENS en C. DILLEN (De notaris bracht zijn kantoor onder in een 

notarisvennootschap en sloot met deze vennootschap een contract met de gedetailleerde titel "overeenkomst roerende verhuur 

minuten, infrastructuur, bibliotheek notarisstudie" om er op die manier voor te zorgen dat de inkomsten die de notaris op deze 

wijze ontving als roerende inkomsten en niet als beroepsinkomsten zouden belast worden. De rechter oordeelde dat hier een 

herkwalificatie aan de orde was.); Vred. Borgloon 10 april 2001, T.Agr.R. 2001, 324; T.Agr.R. 2002, 311 ("De Rechtbank dient 

de feitelijke toestand na te gaan of het al dan niet gaat om pacht en ze enkel een andere benaming werd gegeven met de 

bedoeling de dwingende bepalingen van Pachtwet te omzeilen."); W. VAN EECKHOUTTE, "'Gezag' in de cassatierechtspraak. 

Een kwestie van bewijs, interpretatie en kwalificatie", NJW 2005, 5; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, Brussel, 

Bruylant, 2010, 621. Frankrijk: A. BENABENT, Droit des obligations, Parijs, Montchrestien, 2012, 217; B. FAGES, Droit des 

obligations, Parijs, LGDJ, 2011, 258; P. MALINVAUD en D. FENOUILLET, Droit des Obligations, Parijs, LexisNexis, 2012, 384; 

C. NOBLOT, "Renaissance de l'obligation du prêteur de vérifier la qualification du contrat de construction" (noot onder Cass. fr. 

(3e civ.) 11 januari 2012), RDI 2012, 167; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. 

Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 19; F. 

TERRE, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 463. Nederland: HR 10 oktober 2003, NJ 2007, 446 

(Partijen sloten een contract, getiteld "arbeidsovereenkomst" dat in feite een alternatief was voor betaling van alimenatie door 

de man aan de vrouw, zodat de regels over arbeidscontracten hierop van toepassing waren en niet de regels voor 

alimentatieovereenkomsten.). 
1304 N. PORTUGAELS en J. WAELKENS, Knelpunten bij de redactie van een dading, Antwerpen, Intersentia, 2015, 51; W. VAN 

EECKHOUTTE, "'Gezag' in de cassatierechtspraak. Een kwestie van bewijs, interpretatie en kwalificatie", NJW 2005, 5; P. WERY, 

Droit des obligations, vol. I, Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 410. Zie ook, met verwijzing naar de 

terminologie van VAN EECKHOUTTE, Arbh. Gent 14 juni 2004, NJW 2004, 1140, noot M. DE VOS; Soc.Kron. 2005, 98 ("De 

partijen hebben hun overeenkomst in casu echter niet "gekwalificeerd": Zij hebben namelijk noch rechtstreeks noch 

onrechtstreeks de juridische categorie bepaald waartoe hun overeenkomst behoort."). 
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a posteriori.1305 Bij een bewuste a priori kwalificatie geven partijen doordacht uitdrukking aan 

hun bedoeling. Ze denken voor de opstelling van de rechtshandeling na over welke soort 

rechtshandeling ze willen sluiten en geven dit weer in de rechtshandeling zelf, zij het in de titel, 

dan wel in een bepaling van de rechtshandeling. Een a posteriori-kwalificatie betekent dat de 

partijen afspraken neerleggen in de rechtshandeling, die later, op basis van het beeld dat uit de 

vermelde rechten en verplichtingen ontstaat, gekwalificeerd wordt. Bepalen partijen de 

kwalificatie van de rechtshandeling in een titel, dan kwalificeren ze de rechtshandeling 

rechtstreeks, bewust a priori. 

Een notaris bracht zijn kantoor onder in een notarisvennootschap en sloot met deze 

vennootschap een contract met de gedetailleerde titel "overeenkomst roerende verhuur 

minuten, infrastructuur, bibliotheek notarisstudie". Tegen betaling van een maandelijkse 

huurprijs stelde de notaris de minuten van de notarisstudie, de infrastructuur en de bibliotheek 

uit zijn voormalig notariskantoor ter beschikking van de vennootschap. Het was de bedoeling 

van de partijen er met deze bewuste a priori kwalificatie voor te zorgen dat de inkomsten die 

de notaris op deze wijze ontving als roerende inkomsten en niet als beroepsinkomsten zouden 

belast worden. De rechter oordeelde echter dat hier een herkwalificatie aan de orde was.1306  

b. Contractuele waarde 

 KWALIFICATIE IN TITEL VAN DE RECHTSHANDELING GEEFT TITEL CONTRACTUELE WAARDE 

– Aangezien de partijen door de rechtshandeling rechtstreeks, bewust a priori te kwalificeren 

in de titel ervan, aangeven welke regels ze erop van toepassing willen en welke ze willen 

uitsluiten, moet de titel van de rechtshandeling die een kwalificatie bevat als deel van de 

rechtshandeling beschouwd worden.1307 Uit de titel van de rechtshandeling vloeien namelijk 

rechten en verplichtingen voort. Door op die manier bewust te kwalificeren, zorgen partijen 

ervoor dat de kwalificatie van de rechtshandeling, en de titel waarin deze is neergelegd, 

contractuele waarde krijgt. 

F. stierf in een ongeval. Van den N. werd strafrechterlijk veroordeeld onopzettelijk zijn dood 

te hebben veroorzaakt. De burgerlijke rechter veroordeelde Van den N. en haar vrijwillig 

tussengekomen verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid in solidum tot betaling van 

definitieve en provisionele schadevergoedingen. De verzekeraar sloot met V., de echtgenote 

van wijlen F., een contract, getiteld "Contract van dading". De overeenkomst stipuleerde dat 

de partijen erkenden dat F. een som kreeg uitbetaald, die met een absoluut forfait en op 

definitieve en transactionele wijze alle gevolgen van het ongeval regelde. Later eiste V. een 

extra vergoeding van Van den N., waartegen Van den N. opwierp dat de dading tussen V. en 

de verzekeraar van Van den N. dit belette. De rechter onderzocht de dadingsovereenkomst. Uit 

de weloverwogen titel "Contract van dading" leidde de rechter, ondersteund door de inhoud 

van de rest van het contract, af dat het geschil definitief beëindigd was.1308 

                                                 
1305 N. PORTUGAELS en J. WAELKENS, Knelpunten bij de redactie van een dading, Antwerpen, Intersentia, 2015, 51; W. VAN 

EECKHOUTTE, "'Gezag' in de cassatierechtspraak. Een kwestie van bewijs, interpretatie en kwalificatie", NJW 2005, 5. 
1306 Gent 6 september 2011, T.Not. 2013, 368, noot P. HAAGDORENS en C. DILLEN. 
1307 N. PORTUGAELS en J. WAELKENS, Knelpunten bij de redactie van een dading, Antwerpen, Intersentia, 2015, 52; W. VAN 

EECKHOUTTE, "'Gezag' in de cassatierechtspraak. Een kwestie van bewijs, interpretatie en kwalificatie", NJW 2005, 8. 
1308 Pol. Gent 26 mei 1999, RW 2001-02, 1582. 
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 TITEL VAN DE RECHTSHANDELINGHEEFT, ALS DEEL VAN DE RECHTSHANDELING, BINDENDE 

KRACHT EN BEWIJSKRACHT – Aangezien de titel die een kwalificatie bevat deel uitmaakt van 

de rechtshandeling, heeft deze bindende kracht tussen de partijen.1309 De rechter die de 

kwalificatie door de partijen afwijst, terwijl deze de werkelijke wil van de partijen weergeeft 

en er geen feitelijke omstandigheden zijn aan te wijzen die deze kwalificatie uitsluiten, schendt 

dan ook de bindende kracht van de rechtshandeling.1310 Daarnaast mag de rechter evenmin de 

bewijswaarde en de bewijskracht van de titel miskennen (zie ook nrs. 299 en volgende) door de 

benaming die de contractanten aan hun contract hebben gegeven zomaar aan de kant te schuiven 

en te oordelen dat de partijen een andere soort rechtshandeling hebben gesloten.1311  

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid dagvaardde R. P. tot betaling van achterstallige 

bijdragen. R. P. was tewerkgesteld via een aanemingsovereenkomst, die volgens de RSZ moest 

geherkwalificeerd worden in een arbeidscontract. De partijen hadden bij aanvang van het 

contract stil gestaan bij de vraag op basis van welk soort contract ze zich zouden verbinden. Ze 

beslisten geen arbeidsovereenkomst te sluiten, omdat de installatie waarin de bedrijvigheid van 

R. P. moest worden uitgeoefend niet voldeed aan de voorschriften voor de tewerkstelling van 

bezoldigd personeel aldaar. Omdat R. P. werkte in de lokalen van de medecontractant, een 

uurloon ontving, de door de opdrachtgever verstrekte gereedschappen en materialen gebruikte, 

                                                 
1309 Arbh. Bergen 22 januari 2010, JTT 2010, 247 ("En droit, en application du principe de l'autonomie de la volonté des parties 

consacré par l'article 1134 du Code civil, lorsque celles-ci ont qualifié leurs relations, cette qualification prime en ce sens que 

seuls les vices de consentement affectant l'existence de la convention ou les modalités réelles d'exercices incompatibles avec 

la qualification donnée autorisent le juge qui en est saisi à la modifier."); W. VAN EECKHOUTTE, "'Gezag' in de 

cassatierechtspraak. Een kwestie van bewijs, interpretatie en kwalificatie", NJW 2005, 8-9. 
1310 Cass. 23 december 2002, JTT 2003, 271, noot; Or. (Katern) 2003 (weergave B. PATERNOSTRE), 2; Ors. 2003 (weergave B. 

PATERNOSTRE), 28; Pas. 2002, 2469; RW 2005-06 (verkort), 24 ("Lorsque les parties ont qualifié leur convention le juge du 

fond ne peut y substituer une qualification différente lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure 

la qualification qui avait été donnée par les parties."); Cass. 28 april 2003, Arr.Cass. 2003, 1050; JTT 2003, 261, noot; NJW 

2003 (verkort), 886; Pas. 2003, 880; RABG 2003, 1093, noot M. DEMEDTS; Soc.Kron. 2003 (verkort), 450 ("Attendu que, 

lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification donnée par les parties à la 

convention qu'elles ont conclue, le juge du fond ne peut y substituer une qualification différente."); Cass. 8 december 2003, 

JTT 2004, 122, noot ("Attendu que, lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification 

donnée par les parties à la convention qu'elles ont conclue, le juge du fond ne peut y substituer une qualification différente."); 

Cass. 20 maart 2006, Arr.Cass. 2006, 651; Juristenkrant 2006 (weergave L. DE CORTE), 13; JTT 2006, 295; Pas. 2006, 636; 

RABG 2007, 74, noot V. DOOMS; RW 2006-07 (samenvatting), 1358; Soc.Kron. 2008 (samenvatting), 308 ("Het arrest geeft te 

kennen dat de partijen hun overeenkomst tevoren nooit gekwalificeerd hebben als een overeenkomst tot uitvoering van 

zelfstandige arbeid en dat de benaming "aansluitingsovereenkomst" geen bepaling inhoudt van de juridische categorie waartoe 

hun overeenkomst behoorde. Het arrest vermocht derhalve uit het geheel van de voormelde feitelijke gegevens af te leiden dat 

er geen overeenkomst tot uitvoering van zelfstandige arbeid bestond en dat de eiseres gezag kon uitoefenen over de verweerster 

en over de wijze waarop zij zich van haar taken kweet en dat de eiseres dit ook effectief heeft gedaan. Het arrest miskent aldus 

de verbindende kracht van de door de partijen ondertekende overeenkomst niet."); W. VAN EECKHOUTTE, "'Gezag' in de 

cassatierechtspraak. Een kwestie van bewijs, interpretatie en kwalificatie", NJW 2005, 9. Nederland: HR 10 oktober 2003, NJ 

2007, 446 ("De onderdelen 1, 3a en 3b van het middel klagen terecht dat het hof ten onrechte de tekst van de schriftelijke 

"arbeidsovereenkomst" doorslaggevend heeft geacht voor de conclusie dat sprake was van een arbeidsovereenkomst. Bij het 

vaststellen van de overeengekomen verplichtingen moet immers op alle omstandigheden van het geval gelet worden en niet 

alleen op de schriftelijke tekst van de overeenkomst."); HR 19 december 2008, BNB 2009, 56 ("Indien 's Hofs onder 3.2.1 

weergegeven oordeel aldus moet worden verstaan dat deze stelling niet ter zake doet omdat de door partijen gebezigde 

benaming bepalend is voor het karakter van hun overeenkomst, is het Hof uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting."). 
1311 Cass. 3 januari 1997, Arr.Cass. 1997, 8; Bull. 1997, 9; Eur.Vervoerr. 1998, 820; Pas. 1997, I, 9; RW 1998-99 (verkort), 

681 ("De feitenrechter is niet gebonden door de kwalificatie die partijen geven aan een tussen hen gesloten litigieuze 

overeenkomst, maar kan de juiste juridische aard daarvan bepalen op grond van de hem regelmatig voorgelegde gegevens 

binnen en buiten die overeenkomst, mits hij de bewijskracht hiervan niet miskent en geen bewijs aanneemt buiten en boven de 

inhoud van de akte in de gevallen waarin de wet zulks niet toelaat. "); J. VAN DROOGHENBROECK, "Le juge et le contrat", TBBR 

2007, 609; W. VAN EECKHOUTTE, "'Gezag' in de cassatierechtspraak. Een kwestie van bewijs, interpretatie en kwalificatie", 

NJW 2005, 9; P. WERY, Droit des obligations, vol. I, Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 411. 
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algemene richtlijnen in acht moest nemen en er toezicht op hem werd uitgeoefend, 

concludeerde de bodemrechter dat er wel degelijk sprake was van een arbeidscontract. Het Hof 

van Cassatie oordeelde dat dit de bindende kracht van de overeenkomst (artikel 1134 BW) 

schond.1312 

 CONTRACTUELE WAARDE VAN TITEL VAN DE RECHTSHANDELING IS GELIMITEERD DOOR 

MOGELIJKHEID TOT HERKWALIFICATIE – De titel geldt echter enkel als bewijs van het feit dat 

de partijen een rechtshandeling hebben gesloten en dat zij het die benaming hebben gegeven.1313 

De bindende kracht van de rechtshandeling strekt zich enkel uit tot dat wat een partij werkelijk 

wilde overeenkomen.1314 Wanneer uit aan de rechtshandeling interne en externe elementen 

blijkt dat de werkelijke, door de partijen gewilde, inhoud van de rechtshandeling niet 

overeenkomt met de benaming die de partijen eraan hebben gegeven, dan mag de rechter de 

rechtshandeling herkwalificeren.1315 Zijn bevoegdheid is echter begrensd in die zin dat de 

                                                 
1312 Cass. 23 december 2002, JTT 2003, 271, noot; Or. (Katern) 2003 (weergave B. PATERNOSTRE), 2; Ors. 2003 (weergave B. 

PATERNOSTRE), 28; Pas. 2002, 2469; RW 2005-06 (verkort), 24. 
1313 W. VAN EECKHOUTTE, "'Gezag' in de cassatierechtspraak. Een kwestie van bewijs, interpretatie en kwalificatie", NJW 2005, 

9. Frankrijk: A. BENABENT, Droit des obligations, Parijs, Montchrestien, 2012, 217. 
1314 W. VAN EECKHOUTTE, "'Gezag' in de cassatierechtspraak. Een kwestie van bewijs, interpretatie en kwalificatie", NJW 2005, 

9. 
1315 Cass. 22 oktober 1982, Arr.Cass. 1982-83, 283; Bull. 1983, 256; JT 1983, 343; Pas. 1983, I, 256; RW 1984-85, 611 ("De 

rechter is niet gebonden door de kwalificatie die partijen aan een overeenkomst geven en mag derhalve de juridische aard van 

die overeenkomst bepalen op grond van de hem regelmatig voorgelegde gegevens binnen en buiten die overeenkomst, mits hij 

de bewijskracht van de akte niet miskent en geen bewijs aanneemt buiten en boven de inhoud van de akte in de gevallen waarin 

de wet zulks niet toelaat."); Cass. 7 september 1992, Arr.Cass. 1991-92, 1077; Bull. 1992, 999; JT 1993, 317; Pas. 1992, I, 

999; Soc.Kron. 1993, 13, noot ("De rechter is niet gebonden door de kwalificatie die partijen aan de tussen hen gesloten 

overeenkomst geven."); Cass. 14 november 2001, Arr.Cass. 2001, 1925; Pas. 2001, 1860 ("Overwegende dat de rechter niet 

gebonden is door de omschrijving die de partijen aan de tussen hen gesloten overeenkomst gegeven hebben."); Luik 6 juni 

2011, DAOR 2012, 35, noot W. SWINNEN; TBH 2013, 117 ("Il résulte de l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la 

cour que le contrat litigieux est improprement qualifié de «sponsoring» par les parties."); Gent 18 januari 2012, DAOR 2012, 

478; TGR-TWVR 2012, 268 ("Het hof stelt vast dat de overeenkomst van lening de titel draagt "achtergestelde lening". […] 

Het hof is van oordeel dat in principe een partij gebonden is aan de normale betekenis van haar verklaringen vermits haar 

mede-contractant er mag van uitgaan dat de partij de rechtsgevolgen die normalerwijze voortvloeien uit deze verklaring heeft 

gewild. Hieraan kan slechts afbreuk worden gedaan indien uit de feitelijke elementen van de zaak blijkt dat beide partijen een 

afwijkende betekenis hebben gewild of indien blijkt dat de medecontractant wist of moest weten dat de andere partij die 

rechtsgevolgen in werkelijkheid niet had gewild."); Arbrb. Antwerpen 24 maart 1994, Soc.Kron. 1996, 462 ("De in art. 1134 

B.W. geformuleerde regel dat de overeenkomst tot wet strekt, verhindert geenszins dat de rechter, door toepassing te maken 

van art. 1156 e.v. B.W., de werkelijke wil van de partijen achterhaalt, zonder gehouden te zijn door de benaming die de partijen 

aan de overeenkomst hebben gegeven."); Rb. Antwerpen 16 januari 1997, RW 1998-99, 679 ("Geheel de strekking van de akte 

wijst er aldus op dat de woorden 'solidaire borg', 'borg(en)' en 'borgstelling' een ongelukkige en verkeerde formulering zijn 

van hetgeen partijen bedoeld hebben."); Arbrb. Charleroi 3 december 2001, JTT 2002, 198 ("Qu'enfin, si la qualification que 

les parties ont choisie pour leur relation de travail ne s'impose pas nécessairement au juge, celui-ci ne peut toutefois la rectifier 

que si leur volonté contraire découle de stipulations de la convention ou de son exécution."); Rb. Brussel 1 februari 2008, Res 

Jur.Imm. 2008, 307 ("Attendu que l'usage des termes «bail» et «loyer» ne pourrait empêcher de qualifier la convention 

«d'occupation précaire», la volonté réelle des parties devant remporter sur la dénomination qu'elles auraient erronément 

retenue pour leur texte."); W. GELDHOF en M. HOEBEECK, "Voorcontracten en voorbereidende contracten" in Bijzondere 

overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar 

Verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 3, Afd. 4, Mechelen, Kluwer, 5; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 3. 

Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, 

Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-130; N. PORTUGAELS en J. WAELKENS, Knelpunten bij de redactie van een dading, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 52; J. VAN DROOGHENBROECK, "Le juge et le contrat", TBBR 2007, 600; W. VAN EECKHOUTTE, "'Gezag' in 

de cassatierechtspraak. Een kwestie van bewijs, interpretatie en kwalificatie", NJW 2005, 9; P. VAN OMMESLAGHE, "Examen 

de jurisprudence. Les obligations (1974-1982)", RCJB 1988, 150; P. WERY, Droit des obligations, vol. I, Théorie générale du 

contrat, Brussel, Larcier, 2011, 411. Frankrijk: Artikel 12 Code de Procédure Civile: ("Il doit donner ou restituer leur exacte 

qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée."); Cass. fr. com. 

14 mei 1985, Bull. civ., IV, n° 153 ("Il appartient au juge de donner ou restituer son exacte qualification à un acte sans s'arrêter 

à la dénomination que les parties en auraient proposée."); Parijs 27 september 2012, n° 12/00348, www.lextenso.fr 
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kwalificatie die de partijen zelf aan de rechtshandeling hebben gegeven, het startpunt vormt van 

de kwalificatie door de bodemrechter.1316 Zijn er meerdere kwalificaties van de rechtshandeling 

mogelijk, en zijn de interne en externe omstandigheden verenigbaar met de benaming die de 

partijen aan de rechtshandeling hebben gegeven, dan mag de rechter niet herkwalificeren.1317  

                                                 
("Considérant qu'il convient de rappeler que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les 

parties, ni de la dénomination de leurs conventions mais se caractérise par les conditions de fait dans lesquelles s'exerce 

l'activité professionnelle."); G. BAUDRY-LACANTINERIE, Précis de droit civil contenant dans une première partie l'exposé des 

principes et dans une deuxième les questions de détail et les controverses, II, Parijs, Sirey, 1921, 86; A. BENABENT, Droit des 

obligations, Parijs, Montchrestien, 2012, 217; A. COLIN en H. CAPITANT, Traité de droit civil. Tome ii obligations, theorie 

generale, droit reels principaux, Parijs, Librairie Dalloz, 1959, 457; B. FAGES, Droit des obligations, Parijs, LGDJ, 2011, 258-

259; P. MALINVAUD en D. FENOUILLET, Droit des Obligations, Parijs, LexisNexis, 2012, 384; H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. 

MAZEAUD en F. CHABAS, Leçons de droit civil, II, vol. 1, Obligations: théorie générale, Parijs, Montchrestien, 1998, 341; M. 

PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, T. VI: Obligations, Parijs, LGDJ, 1952, 488; F. P. SIMLER, "J.-

Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ 

d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 20; F. TERRE, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 

2009, 463; X. TESTU, Contrats d'affaires, Parijs, Dalloz, 2010, n° 31.22. Nederland: HR 16 februari 1996, NJ 1997, 186 ("[…] 

is de rechter zelfs verplicht om — in afwijking van eventuele door partijen gebruikte benamingen — de juiste kwalificatie te 

hanteren en daarop het rechterlijk oordeel te baseren."); HR 7 maart 1980, NJ 1980, 641 ("[…] waarbij de benaming door de 

eiser gegeven aan de overeenkomst waaruit hij ageert, niet beslissend behoeft te zijn."); HR 13 april 2001, NJ 2001, 336 

("Weliswaar behoeft de benaming die partijen zelf aan de overeenkomst geven niet beslissend te zijn voor de kwalificatie ervan 

doch dat neemt niet weg dat deze wel een rol bij die kwalificatie kan spelen."); HR 10 oktober 2003, NJ 2007, 446 ("De 

onderdelen 1, 3a en 3b van het middel klagen terecht dat het hof ten onrechte de tekst van de schriftelijke 

"arbeidsovereenkomst" doorslaggevend heeft geacht voor de conclusie dat sprake was van een arbeidsovereenkomst. Bij het 

vaststellen van de overeengekomen verplichtingen moet immers op alle omstandigheden van het geval gelet worden en niet 

alleen op de schriftelijke tekst van de overeenkomst."); HR 19 december 2008, BNB 2009, 56 ("Indien 's Hofs onder 3.2.1 

weergegeven oordeel aldus moet worden verstaan dat deze stelling niet ter zake doet omdat de door partijen gebezigde 

benaming bepalend is voor het karakter van hun overeenkomst, is het Hof uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting."); I. S. 

J. HOUBEN, Asser 7-X Onbenoemde overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 2015, n° 20. Rechtsvergelijkend: F. DE LY, 

"Interpretation clauses in international contracts (characterization, definition, entire agreement, headings, language, NOM-

clauses, non-waiver clauses and severability)", IBLJ 2000, 738; M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. 

An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 124. 
1316 Arbh. Luik 22 juni 1983, JTT 1984, 133; TSR 1983, 413 ("Attendu que la qualification donée par les parties à leur 

convention est si importante qu'elle prime."); Arbh. Bergen 22 januari 2010, JTT 2010, 247 ("En droit, en application du 

principe de l'autonomie de la volonté des parties consacré par l'article 1134 du Code civil, lorsque celles-ci ont qualifié leurs 

relations, cette qualification prime en ce sens que seuls les vices de consentement affectant l'existence de la convention ou les 

modalités réelles d'exercices incompatibles avec la qualification donnée autorisent le juge qui en est saisi à la modifier."); Kh. 

Dendermonde 26 mei 2011, RW 2012-13, 786; P&B 2012, 58; P&B 2012, 137, noot K. DEVOLDER ("In het licht van de zgn. 

'kwalificatiearresten'van het Hof van Cassatie dient aangenomen te worden dat de kwalificatie die de partijen aan hun 

overeenkomst gegeven hebben het vertrekpunt vormt van de beoordeling door de rechter."); C. CAUFFMAN, "Over verbindende 

en niet-verbindende eenzijdige (wils-)verklaringen" (noot onder Luik 9 november 2007), DAOR 2010, 172; P. WERY, Droit 

des obligations, vol. I, Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 411. Frankrijk: A. BENABENT, Droit des 

obligations, Parijs, Montchrestien, 2012, 217. Nederland: HR 13 april 2001, NJ 2001, 336 ("Weliswaar behoeft de benaming 

die partijen zelf aan de overeenkomst geven niet beslissend te zijn voor de kwalificatie ervan doch dat neemt niet weg dat deze 

wel een rol bij die kwalificatie kan spelen."); I. S. J. HOUBEN, Asser 7-X Onbenoemde overeenkomsten, Deventer, Kluwer, 

2015, n° 20; L. VAN DEN BERG, noot onder HR 25 maart 2011, RSV 2011, 166. 
1317 Cass. 23 december 2002, JTT 2003, 271, noot; Or. (Katern) 2003 (weergave B. PATERNOSTRE), 2; Ors. 2003 (weergave B. 

PATERNOSTRE), 28; Pas. 2002, 2469; RW 2005-06 (verkort), 24 ("Lorsque les parties ont qualifié leur convention le juge du 

fond ne peut y substituer une qualification différente lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure 

la qualification qui avait été donnée par les parties."); Cass. 28 april 2003, Arr.Cass. 2003, 1050; JTT 2003, 261, noot; NJW 

2003 (verkort), 886; Pas. 2003, 880; RABG 2003, 1093, noot M. DEMEDTS; Soc.Kron. 2003 (verkort), 450 ("Attendu que, 

lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification donnée par les parties à la 

convention qu'elles ont conclue, le juge du fond ne peut y substituer une qualification différente."); Cass. 17 december 2007, 

JLMB 2008, 1174; JTT 2008, 136; Pas. 2007, 2362; Soc.Kron. 2008, 409 ("Wanneer de benaming die de partijen aan een door 

hen gesloten overeenkomst gegeven hebben, niet kan worden uitgesloten op grond van de aan het oordeel van de feitenrechter 

onderworpen gegevens, kan hij die niet door een andere vervangen."); Cass. 23 maart 2009, Arr.Cass. 2009, 854; JTT 2009, 

370; Pas. 2009, 784; Soc.Kron. 2010 (samenvatting), 52 ("Lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas 

d'exclure la qualification donnée par les parties à la convention qu'elles ont conclue, le juge du fond ne peut y substituer une 

qualification différente."); Cass. 10 juni 2013, JTT 2013, 320 ("Lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent 

pas d'exclure la qualification donnée par les parties à la convention qu'elles ont conclue, le juge du fond ne peut y substituer 

une qualification différente."); Gent 18 januari 2012, DAOR 2012, 478; TGR-TWVR 2012, 268 ("Attendu que l'usage des termes 
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In België is deze beperking geformuleerd in de zogenaamde "kwalificatie-arresten"1318, alle 

gewezen door de Franse afdeling van de derde kamer van het Hof van Cassatie. Ze bepalen 

allemaal hetzelfde principe: "lorsque les parties ont qualifié leur convention le juge du fond ne 

peut y substituer une qualification différente lorsque les éléments soumis à son appréciation 

ne permettent pas d'exclure la qualification qui avait été donnée par les parties." De 

Nederlandse versie luidt: "Overwegende dat, wanneer de partijen een benaming hebben 

gegeven aan hun overeenkomst, de feitenrechter geen andere benaming in de plaats kan 

stellen, wanneer het voor de rechter op grond van de aan zijn oordeel voorgelegde gegevens 

niet mogelijk is de door de partijen aan de overeenkomst gegeven benaming af te wijzen." 

Tussen beide taalversies zijn subtiele verschillen aan te wijzen.1319 Ten eerste vertaalt men 

"qualifier" als "een benaming geven" en "qualification" als "benaming". In de Nederlandstalige 

versie lijkt men hier te doelen op situaties waarbij partijen zelf hun overeenkomst benoemen, 

gevallen van rechtstreekse, bewuste, a priori kwalificatie dus. De Franstalige versie is breder 

en omvat alle situaties van kwalificatie door de partijen, ook onrechtstreeks en onbewust. 

Daarnaast is er ook een verschil in nuance tussen "exclure" (uitsluiten) en "afwijzen". 

"Afwijzen" is ruimer dan "uitsluiten", aangezien de rechter gemakkelijker kan besluiten dat hij 

een door de partijen gegeven kwalificatie kan weigeren te aanvaarden (afwijzen), dan dat hij 

deze echt kan uitsluiten. In 2004 sprak de Nederlandstalige afdeling van het Hof van Cassatie 

zich voor het eerst sinds de kwalificatiearresten uit over de vraag onder welke voorwaarden de 

feitenrechter mag herkwalificeren.1320 In casu vroeg de Rijksdienst voor sociale zekerheid de 

samenwerking tussen kinesisten binnen een groepspraktijk, die zichzelf als zelfstandigen 

beschouwden, te herkwalificeren als een samenwerking op basis van een arbeidsovereenkomst. 

Het Hof van Cassatie besloot in deze zaak dat "wanneer de partijen hun overeenkomst hebben 

gekwalificeerd als een overeenkomst van zelfstandige samenwerking en bij ontstentenis van 

een tegen deze kwalificatie ingaand wettelijk vermoeden, het bewijs van een gezagsrelatie niet 

is geleverd wanneer de door de rechter vastgestelde feiten evenzeer wijzen op de uitvoering 

van zelfstandige arbeid en daarmee niet onverenigbaar zijn." De formulering van dit arrest ligt 

in de lijn van de Nederlandse vertaling van de voorafgaande kwalificatiearresten.1321 

                                                 
«bail» et «loyer» ne pourrait empêcher de qualifier la convention «d'occupation précaire», la volonté réelle des parties devant 

remporter sur la dénomination qu'elles auraient erronément retenue pour leur texte."); Hieraan kan slechts afbreuk worden 

gedaan indien uit de feitelijke elementen van de zaak blijkt dat beide partijen een afwijkende betekenis hebben gewild of indien 

blijkt dat de medecontractant wist of moest weten dat de andere partij die rechtsgevolgen in werkelijkheid niet had gewild."); 

Kh. Dendermonde 26 mei 2011, RW 2012-13, 786; P&B 2012, 58; P&B 2012, 137, noot K. DEVOLDER ("Slechts indien de 

gegevens waarover de feitenrechter moet oordelen de kwalificatie kunnen uitsluiten die de partijen aan de tussen hen gesloten 

overeenkomst hebben gegeven, kan hij deze door een andere kwalificatie vervangen."); C. CAUFFMAN, "Over verbindende en 

niet-verbindende eenzijdige (wils-)verklaringen" (noot onder Luik 9 november 2007), DAOR 2010, 171-172; W. VAN 

EECKHOUTTE, "'Gezag' in de cassatierechtspraak. Een kwestie van bewijs, interpretatie en kwalificatie", NJW 2005, 9; P. WERY, 

Droit des obligations, vol. I, Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 411. Frankrijk: F. X. TESTU, Contrats 

d'affaires, Parijs, Dalloz, 2010, n° 31.22. 
1318 Cass. 23 december 2002, JTT 2003, 271, noot; Or. (Katern) 2003 (weergave B. PATERNOSTRE), 2; Ors. 2003 (weergave B. 

PATERNOSTRE), 28; Pas. 2002, 2469; RW 2005-06 (verkort), 24 ("Lorsque les parties ont qualifié leur convention le juge du 

fond ne peut y substituer une qualification différente lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure 

la qualification qui avait été donnée par les parties."); Cass. 28 april 2003, Arr.Cass. 2003, 1050; JTT 2003, 261, noot; NJW 

2003 (verkort), 886; Pas. 2003, 880; RABG 2003, 1093, noot M. DEMEDTS; Soc.Kron. 2003 (verkort), 450 ("Attendu que, 

lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification donnée par les parties à la 

convention qu'elles ont conclue, le juge du fond ne peut y substituer une qualification différente."); Cass. 8 december 2003, 

JTT 2004, 122, noot ("Attendu que, lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification 

donnée par les parties à la convention qu'elles ont conclue, le juge du fond ne peut y substituer une qualification différente."). 
1319 W. VAN EECKHOUTTE, "'Gezag' in de cassatierechtspraak. Een kwestie van bewijs, interpretatie en kwalificatie", NJW 2005, 

6. 
1320 Cass. 3 mei 2004, Arr.Cass. 2004, 771; NJW 2005, 18, noot W. VAN EECKHOUTTE; Pas. 2004, 755; RW 2004-05, 1220, 

noot K. NEVENS; TBBR 2005, 271, noot F. VAN REMOORTEL. 
1321 W. VAN EECKHOUTTE, "'Gezag' in de cassatierechtspraak. Een kwestie van bewijs, interpretatie en kwalificatie", NJW 2005, 

7. 
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"Onverenigbaar zijn met" is meer verwant aan "afwijzen" dan aan "uitsluiten". Wel is hier 

sprake van "kwalificeren" en niet van "een benaming geven", wat erop wijst dat deze 

rechtspraak niet enkel van toepassing is wanneer de partijen hun kwalificatie in een titel van 

de rechtshandeling of in een kwalificatieclausule hebben neergelegd, maar ook wanneer ze op 

een andere manier hebben gekwalificeerd. 

De mogelijkheid tot herkwalificatie brengt met zich mee dat de contractuele waarde van de titel 

van de rechtshandeling begrensd is. Uit de benaming van een rechtshandeling vloeien rechten 

en plichten voort, maar deze gelden maar voor zover er geen herkwalificatie plaatsvindt.  

NV N. en de heer Z. sloten een overeenkomst die zij betitelden als "achtergestelde lening", 

waarbij Z. een bedrag van € 50 000 uitleende aan N. voor de duur van 12 maanden. NV N. 

ging failliet. De curator vorderde vanwege Z. de terugbetaling van de bedragen ontvangen voor 

het gerechtelijk akkoord, omdat deze bedragen achtergesteld waren, zodat de betaling 

onverschuldigd was. Z. wierp op dat de toegestane lening niet kon beschouwd worden als een 

achtergestelde lening, aangezien hij een dergelijke lening nooit had beoogd. De bodemrechter 

onderzocht de titel en artikel 1 van deze overeenkomst, dat bepaalde: "De lener erkent aan de 

uitlener het bedrag van € 50 000 verschuldigd te zijn, het bedrag dat zij verklaart ontvangen 

te hebben als achtergestelde lening op interest." Het Hof stelde dat de kwalificatie door de 

partijen in de partijen in de titel kon afgewezen worden "indien uit de feitelijke elementen van 

de zaak blijkt dat beide partijen een afwijkende betekenis hebben gewild of indien blijkt dat de 

medecontractant wist of moest weten dat de andere partij die rechtsgevolgen in werkelijkheid 

niet had gewild." In casu was er geen enkel element dat erop wees dat de overeenkomst niet 

de werkelijke wil van Z., namelijk de wil om een achtergestelde lening te sluiten, 

weerspiegelde. Uit de betiteling "achtergesteld" vloeide voort dat Z. een niet-bevoorrechte 

schuldeiser was.1322 

c. Interpretatieve waarde 

 TITEL VAN DE RECHTSHANDELING IS BELANGRIJKE AANWIJZING VAN GEMEENSCHAPPELIJKE 

PARTIJWIL – Aangezien de titel van de rechtshandeling die een kwalificatie van het contract 

door de partijen inhoudt contractuele waarde heeft, vertoont deze, als aan de rechtshandeling 

intrinsiek element, in se interpretatieve waarde.1323 Partijen die de rechtshandeling rechtstreeks, 

bewust a priori kwalificeren in de titel, geven hiermee uiting aan hun gemeenschappelijke 

intentie, zodat de titel van de rechtshandeling een belangrijke aanwijzing uitmaakt van de 

gemeenschappelijke partijwil.1324 Aangezien de benaming die de partijen aan de 

                                                 
1322 Gent 18 januari 2012, DAOR 2012, 478; TGR-TWVR 2012, 268. 
1323 N. PORTUGAELS en J. WAELKENS, Knelpunten bij de redactie van een dading, Antwerpen, Intersentia, 2015, 53. 
1324 Cass. 23 december 2002, JTT 2003, 271, noot; Or. (Katern) 2003 (weergave B. PATERNOSTRE), 2; Ors. 2003 (weergave B. 

PATERNOSTRE), 28; Pas. 2002, 2469; RW 2005-06 (verkort), 24 ("Daaruit volgt dat de rechter aan de tussen de partijen gesloten 

overeenkomst geen nieuwe benaming kan geven op grond van gegevens die verenigbaar zijn met de benaming die de partijen 

verklaard hebben eraan te willen geven."); Cass. 23 maart 2009, Arr.Cass. 2009, 854; JTT 2009, 370; Pas. 2009, 784; Soc.Kron. 

2010 (samenvatting), 52 ("Lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification donnée 

par les parties à la convention qu'elles ont conclue, le juge du fond ne peut y substituer une qualification différente."); Cass. 

10 juni 2013, JTT 2013, 320 ("Lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification 

donnée par les parties à la convention qu'elles ont conclue, le juge du fond ne peut y substituer une qualification différente."); 

Arbh. Gent 28 februari 2000, JTT 2000 (verkort), 231; RW 2000-01, 486; TGR 2000, 205 ("Uit de overeenkomst van 21 februari 

1997 blijkt duidelijk dat het de wil van beide partijen was om op die datum, in wederzijds akkoord, de arbeidsovereenkomst te 

beëindigen op 28 februari 1997. […] De titel van die laatste overeenkomst luidt trouwens ook anders dan de vorige." De titel 

van de vorige overeenkomst was "Overeenkomst inzake opzegtermijn".); Luik 6 juni 2011, DAOR 2012, 35, noot W. SWINNEN; 
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rechtshandeling hebben gegeven het startpunt is van de beoordeling van de kwalificatie van het 

contract door de rechter (nr. 331), weegt de interpretatieve functie van de titel van de 

rechtshandeling zwaar.1325 De waarde van de titel als interpretatie-element is evenwel niet 

doorslaggevend. Dat impliceert dat aan de rechtshandeling interne of externe elementen bij 

uitlegging van meer invloed kunnen zijn dan de titel.1326  

                                                 
TBH 2013, 117 ("La qualification donnée par les parties au contrat constitue une indication de leur volonté commune mais le 

juge doit en vérifier l'exactitude."); Gent 18 januari 2012, DAOR 2012, 478; TGR-TWVR 2012, 268 ("Het hof stelt vast dat de 

overeenkomst van lening de titel draagt "achtergestelde lening". […] Het hof is van oordeel dat in principe een partij gebonden 

is aan de normale betekenis van haar verklaringen vermits haar mede-contractant er mag van uitgaan dat de partij de 

rechtsgevolgen die normalerwijze voortvloeien uit deze verklaring heeft gewild. […]. Dhr. Z. brengt geen enkel element aan 

waaruit kan afgeleid worden dat de overeenkomst niet zijn werkelijke wil weerspiegelt, m.n. de wil om een achtergestelde 

lening toe te kennen."); Kh. Dendermonde 26 mei 2011, RW 2012-13, 786; P&B 2012, 58; P&B 2012, 137, noot K. DEVOLDER 

("in het licht van de zgn. 'kwalificatiearresten'van het Hof van Cassatie dient aangenomen te worden dat de kwalificatie die de 

partijen aan hun overeenkomst gegeven hebben het vertrekpunt vormt van de beoordeling door de rechter."); N. PORTUGAELS 

en J. WAELKENS, Knelpunten bij de redactie van een dading, Antwerpen, Intersentia, 2015, 53; B. VAN BAEVEGHEM, "De 

kwalificatie van makelaarsovereenkomsten en de noodzaak van een dubbele motivering" (noot onder Bergen 21 april 2004), 

TBBR 2006, 105; W. VAN EECKHOUTTE, "'Gezag' in de cassatierechtspraak. Een kwestie van bewijs, interpretatie en 

kwalificatie", NJW 2005, 5; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, Brussel, Bruylant, 2010, 623. Frankrijk: Cass. fr. 

1e civ. 17 maart 2010, AJ Famille 2010, 286 (De bodemrechter leidde uit het feit dat een verzekeringscontract als titel 

"convention d'obsèques" meekreeg af dat de decujus had gewild dat de begunstigde van deze verzekering met de uitgekeerde 

som zijn begrafenis zou betalen. Het Hof van Cassatie oordeelde dat artikel 1134 CC geschonden was, aangezien de overledene 

deze verplichting niet in het contract zelf had opgenomen.); F. X. TESTU, Contrats d'affaires, Parijs, Dalloz, 2010, n° 31.22. 

Nederland: Amsterdam 24 april 2008, WR 2009, 99 ("Voorts zijn de titel van de overeenkomst en de wijze waarop die verder 

is ingekleed te beschouwen als (een uitvloeisel van) de juridische kwalificatie door partijen van de tussen hen op dat moment 

in het leven geroepen rechtsverhouding."); R. SNOEIJ en G. K. FIBBE, "De fiscale kwalificatie van de overeenkomst van 

gevestigde of altijddurende rente ("perpetual")", WFR 2010, 647; L. VAN DEN BERG, noot onder HR 25 maart 2011, RSV 2011, 

166. Common law: Amtrust Europe Limited v Trust Risk Group S.p.A. [2014] EWHC 4169 (Comm) 2014 WL 6862609 ("A 

central question of construction is what is meant by "This Agreement …" in this sub-clause. […] Reference is made to the 

heading of the Agreement, and the heading to clause 1 which sets out the scope of "THIS AGREEMENT"."); D. T. DALY, "Top 

10 Phrases Not To Use In A Contract-A Lesson From Dr. Frankenstein", Mich. B.J. 1999, 187. 
1325 Arbh. Luik 22 juni 1983, JTT 1984, 133; TSR 1983, 413 ("Attendu que la qualification donée par les parties à leur 

convention est si importante qu'elle prime."); Arbh. Bergen 22 januari 2010, JTT 2010, 247 ("En droit, en application du 

principe de l'autonomie de la volonté des parties consacré par l'article 1134 du Code civil, lorsque celles-ci ont qualifié leurs 

relations, cette qualification prime en ce sens que seuls les vices de consentement affectant l'existence de la convention ou les 

modalités réelles d'exercices incompatibles avec la qualification donnée autorisent le juge qui en est saisi à la modifier."); Kh. 

Dendermonde 26 mei 2011, RW 2012-13, 786; P&B 2012, 58; P&B 2012, 137, noot K. DEVOLDER ("in het licht van de zgn. 

'kwalificatiearresten'van het Hof van Cassatie dient aangenomen te worden dat de kwalificatie die de partijen aan hun 

overeenkomst gegeven hebben het vertrekpunt vormt van de beoordeling door de rechter."); N. PORTUGAELS en J. WAELKENS, 

Knelpunten bij de redactie van een dading, Antwerpen, Intersentia, 2015, 54; P. WERY, Droit des obligations, vol. I, Théorie 

générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 411. Nederland: L. VAN DEN BERG, noot onder HR 25 maart 2011, RSV 2011, 166. 
1326 Cass. 25 april 1985, Arr.Cass. 1984-85, 1135; Bull. 1985, 1040; Pas. 1985, I, 1040; RW 1986-87 (verkort), 607, noot 

("Overwegende dat het arrest, na te hebben gezegd dat de partijen hun contract een huurovereenkomst hebben genoemd, maar 

dat de rechter de overeenkomst dient te kwalificeren volgens de bedoeling van de partijen, zoals ze onder meer tot uiting is 

gekomen in hun overeenkomst, […] het daaruit afleidt dat de tegenprestatie van de vergoedingen niet de terbeschikkingstelling 

van het goed maar de financiering van de belegging was en dat de overeenkomst van de partijen geen huur van goederen is. 

[…] Dat het arrest antwoordt op de in het eerste onderdeel van het eerste middel weergegeven conclusie en aan die stukken 

geen uitlegging geeft die onverenigbaar is met de zin en de draagwijdte ervan."); Antwerpen 30 mei 2011, T.Aann. 2014 

(samenvatting), 343; TBH 2012 (samenvatting K. COX), 528 ; TBH 2013, 115 ("De heer en mevrouw F.-D. als bouwheer en 

bvba B.S.V. als aannemer hebben […] een overeenkomst gesloten die zij in de hoofding als arbitrageovereenkomst aanduidden. 

[…] Anders dan de eerste rechter oordeelt het hof dat de overeenkomst niet kan worden gekwalificeerd als een 

arbitrageovereenkomst. […] Uit de tekst van de overeenkomst blijkt ondubbelzinnig de wil van partijen om het werk van de 

aannemer te onderwerpen aan het onderzoek van een deskundige om op die manier te komen tot een correcte vaststelling van 

de aannemingsprijs die door beide partijen zal worden aanvaard."); Luik 6 juni 2011, DAOR 2012, 35, noot W. SWINNEN; 

TBH 2013, 117 ("La qualification donnée par les parties au contrat constitue une indication de leur volonté commune mais le 

juge doit en vérifier l'exactitude."); Rb. Antwerpen 16 januari 1997, RW 1998-99, 679 ("Geheel de strekking van de akte wijst 

er aldus op dat de woorden 'solidaire borg', 'borg(en)' en 'borgstelling' een ongelukkige en verkeerde formulering zijn van 

hetgeen partijen bedoeld hebben."); Rb. Brussel 1 februari 2008, Res Jur.Imm. 2008, 307 ("Attendu que l'usage des termes 

«bail» et «loyer» ne pourrait empêcher de qualifier la convention «d'occupation précaire», la volonté réelle des parties devant 

remporter sur la dénomination qu'elles auraient erronément retenue pour leur texte."); W. GELDHOF en M. HOEBEECK, 
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Sunday O. sloot met voetbalploeg AS Eupen een contract dat partijen betitelden als 

"sponsoringsovereenkomst". Later rees in een geschil de vraag of de overeenkomst wel 

gekwalificeerd kon worden als een sponsoring. De rechter overwoog dat de kwalificatie van 

het contract afhing van de door partijen opgenomen contractuele verbintenissen. De 

kwalificatie die de partijen zelf aan het contract gaven, was een indicatie van hun 

gemeenschappelijke wil, maar de rechter moest aan de hand van de inhoud van het contract 

zelf en van externe elementen nagaan of deze benaming wel overeenstemde met de 

werkelijkheid. De rechter besloot dat de benaming "sponsoringovereenkomst" hier niet 

geschikt was, omdat de begunstigde zich er niet toe had verbonden financiële steun te bieden 

tot promotie van een merk, een product of een dienst van de zogenaamde "sponsor".1327 

2. Titels in de rechtshandeling 

a. Contractuele waarde 

 TITELS BINNEN DE RECHTSHANDELING BEOGEN ENKEL GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID TE 

VERHOGEN EN ONTBEREN CONTRACTUELE WAARDE – Een goed geredigeerde rechtshandeling 

is onderverdeeld in hoofdstukken, afdelingen en afzonderlijke bedingen (nrs. 436 en volgende). 

Boven deze onderdelen plaatst men normaal gezien een titel.1328 Titels binnen een 

rechtshandeling hebben een andere functie dan titels van de rechtshandeling die een bewuste a 

priori kwalificatie bevatten. Hun doel bestaat enkel in de verhoging van de 

gebruiksvriendelijkheid van de rechtshandeling.1329 Ze geven in het kort weer waar een beding 

                                                 
"Voorcontracten en voorbereidende contracten" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar Verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 3, Afd. 4, Mechelen, Kluwer, 5; N. PORTUGAELS 

en J. WAELKENS, Knelpunten bij de redactie van een dading, Antwerpen, Intersentia, 2015, 55. Frankrijk: Cass. fr. com. 3 

november 1992, n° 90-16.271, D. 1993, 96, noot M. VASSEUR (Twee akten waren getiteld "caution", maar de omstandigheden 

maakten duidelijk dat het hier eigenlijk om een autonome garantie ging."); Cass. fr. 1e civ. 17 maart 2010, AJ Famille 2010, 

286 (De bodemrechter leidde uit het feit dat een verzekeringscontract als titel "convention d'obsèques" meekreeg af dat de 

decujus had gewild dat de begunstigde van deze verzekering met de uitgekeerde som zijn begrafenis zou betalen. Het Hof van 

Cassatie oordeelde dat artikel 1134 CC geschonden was, aangezien de overledene deze verplichting niet in het contract zelf 

had opgenomen.). Nederland: HR 10 oktober 2003, NJ 2007, 446 ("De onderdelen 1, 3a en 3b van het middel klagen terecht 

dat het hof ten onrechte de tekst van de schriftelijke "arbeidsovereenkomst" doorslaggevend heeft geacht voor de conclusie dat 

sprake was van een arbeidsovereenkomst. Bij het vaststellen van de overeengekomen verplichtingen moet immers op alle 

omstandigheden van het geval gelet worden en niet alleen op de schriftelijke tekst van de overeenkomst."); R. SNOEIJ en G. K. 

FIBBE, "De fiscale kwalificatie van de overeenkomst van gevestigde of altijddurende rente ("perpetual")", WFR 2010, 647; L. 

VAN DEN BERG, noot onder HR 25 maart 2011, RSV 2011, 166. 
1327 Luik 6 juni 2011, DAOR 2012, 35, noot W. SWINNEN; TBH 2013, 117. 
1328 J. WAELKENS, "Titelclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 201. Frankrijk: F. X. TESTU, 

Contrats d'affaires, Parijs, Dalloz, 2010, n° 33.20. Common law: K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, 

Chicago, American bar association, 2008, 77; D. T. DALY, "Five Easy Ways To Make A Contact More Understandable: A 

Lesson From The Mackinac Bridge", Mich. B.J. 1999, 462; C. M. FOX, Working with Contracts, New York, Practicing Law 

Institute, 2008, 161, 164; B. A. GARNER, "Pay Attention To The Aesthetics Of Your Pages", MIBJ 2010, 42; C. J. LEVIN en A. 

R. BROWN, "Captions" in T. L. STARK (ed.), Negotiating and Drafting Contract Boilerplate, New York, ALM Publishing, 

2003, 599; M. H. S. JACOBSON, "A Checklist For Drafting Good Contracts", J. Ass'n Legal Writing Directors 2008, 97; 

Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Commercial Law As A Refuge From Contract Law: A Comparative And Uniform Law 

Perspective", Wayne L. Rev. 2000, 1859; F. DE LY, "Interpretation clauses in international contracts (characterization, 

definition, entire agreement, headings, language, NOM-clauses, non-waiver clauses and severability)", IBLJ 2000, 767-768; 

M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational 

Publishers, 2006, 151; UNCITRAL, Legal Guide on Drawing Up International Contracts for the Construction of Industrial 

Works, New York, 1988, 48. 
1329 J. WAELKENS, "Titelclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 201. Frankrijk: J. MESTRE 

en J. C. RODA, Les principales clauses des contrats d'affaires, Parijs, Lextenso éditions, 2011, 545; F. X. TESTU, Contrats 

d'affaires, Parijs, Dalloz, 2010, n° 33.20. Common law: K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, 

American bar association, 2008, 77; C. CIRCO, "Why is this Boilerplate in my Real Estate Contract?", Arkansas Law Notes 
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over gaat of groeperen meerdere clausules, zodat men niet de hele rechtshandeling moet 

doornemen wanneer men een clausule zoekt.1330 Daarnaast zijn titels natuurlijk noodzakelijk 

voor de opstelling van een inhoudstafel.1331 Een inhoudstafel maakt het gemakkelijk voor de 

lezer om in één oogopslag de in de rechtshandeling behandelde onderwerpen te zien en om snel 

bepaalde bepalingen te vinden. Dat komt opnieuw de gebruiksvriendelijkheid van de 

rechtshandeling ten goede.1332 Titels van bedingen, die enkel ingevoegd worden omwille van 

de gemakkelijke leesbaarheid van de rechtshandeling, leggen de partijen op zich geen rechten 

en verplichtingen op.1333 Ze missen dus contractuele of inhoudsbepalende waarde. Een tekst 

                                                 
2005, 22; D. T. DALY, "Five Easy Ways To Make A Contact More Understandable: A Lesson From The Mackinac Bridge", 

Mich. B.J. 1999, 462; C. M. FOX, Working with Contracts, New York, Practicing Law Institute, 2008, 161, 164; B. A. GARNER, 

"Pay Attention To The Aesthetics Of Your Pages", MIBJ 2010, 42; C. J. LEVIN en A. R. BROWN, "Captions" in T. L. STARK 

(ed.), Negotiating and Drafting Contract Boilerplate, New York, ALM Publishing, 2003, 599. Rechtsvergelijkend: F. DE LY, 

"Commercial Law As A Refuge From Contract Law: A Comparative And Uniform Law Perspective", Wayne L. Rev. 2000, 

1859; F. DE LY, "Interpretation clauses in international contracts (characterization, definition, entire agreement, headings, 

language, NOM-clauses, non-waiver clauses and severability)", IBLJ 2000, 768; M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting 

International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 151; UNCITRAL, Legal 

Guide on Drawing Up International Contracts for the Construction of Industrial Works, New York, 1988, 49. 
1330 J. WAELKENS, "Titelclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 201. Bijvoorbeeld Gent 16 

oktober 2008, Rev.trim.dr.fam. 2010 (samenvatting N. DANDOY en B. DELAHAYE), 959; TBBR 2010, 213, noot D. COTTENIE 

(In een overeenkomst voorafgaandelijk aan een echtscheiding door onderlinge toestemming bepaalden partijen onder "E. 

OPLEG" dat de man de vrouw een bepaald bedrag moest uitbetalen en onder "G. DADING" dat het contract een dading 

uitmaakte.). Frankrijk: J. MESTRE en J. C. RODA, Les principales clauses des contrats d'affaires, Parijs, Lextenso éditions, 

2011, 545; F. X. TESTU, Contrats d'affaires, Parijs, Dalloz, 2010, n° 33.20. Common law: C. CIRCO, "Why is this Boilerplate 

in my Real Estate Contract?", Arkansas Law Notes 2005, 22; D. T. DALY, "Five Easy Ways To Make A Contact More 

Understandable: A Lesson From The Mackinac Bridge", Mich. B.J. 1999, 462; C. M. FOX, Working with Contracts, New York, 

Practicing Law Institute, 2008, 161, 164; B. A. GARNER, "Pay Attention To The Aesthetics Of Your Pages", MIBJ 2010, 42; 

C. J. LEVIN en A. R. BROWN, "Captions" in T. L. STARK (ed.), Negotiating and Drafting Contract Boilerplate, New York, ALM 

Publishing, 2003, 599. Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Commercial Law As A Refuge From Contract Law: A Comparative 

And Uniform Law Perspective", Wayne L. Rev. 2000, 1859; F. DE LY, "Interpretation clauses in international contracts 

(characterization, definition, entire agreement, headings, language, NOM-clauses, non-waiver clauses and severability)", IBLJ 

2000, 768; M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, 

Transnational Publishers, 2006, 151. 
1331 J. WAELKENS, "Titelclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 201. Common law: D. T. 

DALY, "Five Easy Ways To Make A Contact More Understandable: A Lesson From The Mackinac Bridge", Mich. B.J. 1999, 

463-464; C. M. FOX, Working with Contracts, New York, Practicing Law Institute, 2008, 161, 164; C. J. LEVIN en A. R. 

BROWN, "Captions" in T. L. STARK (ed.), Negotiating and Drafting Contract Boilerplate, New York, ALM Publishing, 2003, 

599. Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Commercial Law As A Refuge From Contract Law: A Comparative And Uniform Law 

Perspective", Wayne L. Rev. 2000, 1859; F. DE LY, "Interpretation clauses in international contracts (characterization, 

definition, entire agreement, headings, language, NOM-clauses, non-waiver clauses and severability)", IBLJ 2000, 768; M. 

FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational 

Publishers, 2006, 2003, 151. 
1332 J. WAELKENS, "Titelclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 201. Common law: D. T. 

DALY, "Five Easy Ways To Make A Contact More Understandable: A Lesson From The Mackinac Bridge", Mich. B.J. 1999, 

464; C. M. FOX, Working with Contracts, New York, Practicing Law Institute, 2008, 161. Rechtsvergelijkend: F. DE LY, 

"Interpretation clauses in international contracts (characterization, definition, entire agreement, headings, language, NOM-

clauses, non-waiver clauses and severability)", IBLJ 2000, 768; M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. 

An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 151. 
1333 J. WAELKENS, "Titelclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 201. Frankrijk: F. X. TESTU, 

Contrats d'affaires, Parijs, Dalloz, 2010, n° 33.20. Bijvoorbeeld Cass. fr. (3e civ.) 12 juni 2001, AJDI 2002, 28, noot P. 

LAURENT (Een beding in een huurcontract was getiteld "entretien-réparations". Hieruit kon men niet afleiden ten laste van wie 

de kosten moesten vallen voor het in orde maken van een oude elektrische installatie.); Cass. fr. soc. 18 september 2002, Droit 

social 2002, 997, noot R. VATINET (Een beding met als titel "mobilité" was eenvoudigweg een "clause contractuelle relative 

au changement de lieu de travail". Het beding zelf bepaalde immers "la salariée s'engage à « accepter au plus tard dans les 

huit jours suivant la notification écrite, un changement du lieu de travail dans un autre établissement du groupe Go Sport en 

métropole suivant les besoins d'une bonne organisation de l'entreprise." en uit louter de titel vloeiden niet de rechten en plichten 

van een clause de mobilité voort.). Common law: Cott UK Ltd v FE Barber Ltd [1997] 3 All E.R. 540 ("The heading of a 

contract's clause could not prevail over its express terms nor create ambiguity in them."); M. ANDERSON en V. WARNER, A-Z 
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zonder hoofdingen heeft exact dezelfde juridische draagwijdte als dezelfde tekst met invoeging 

van titels.1334 Het is de bepaling die in het beding zelf vervat is die van belang is, omdat de 

partijen hun redactionele inspanningen daarop gericht hebben en niet op de hoofdingen.1335 De 

redactie van titels van bedingen volgt een heel andere logica dan de redactie van bedingen zelf. 

Een titel moet kort en helder zijn, eerder suggestief dan juridisch correct.1336 Hoofdingen vatten 

maar de inhoud van de clausules samen die erop volgen en vormen hier geen aanvulling op. De 

inhoud van een beding heeft dus voorrang op de titel ervan.1337 Daarom kan men stellen dat 

titels binnen de rechtshandeling inhoudelijk gezien aan de rechtshandeling externe elementen 

uitmaken. Technisch gezien zijn ze anderzijds wel een onderdeel van de tekst van de 

rechtshandeling, zodat ze materieel wel als interne elementen mogen beschouwd worden. Zou 

aan titels toch contractuele waarde worden toegedicht, dan zou dit de leesbaarheid van de 

rechtshandeling in geen geval ten goede komen, omdat titels dan langer, zwaarder en 

omzichtiger zouden zijn.1338 

Een contract bevat een clausule waarin partij A haar recht op vergoeding opgeeft. Er is geen 

gelijkaardig beding opgenomen over partij B. Boven het beding staat de titel "Afstand van het 

recht van de partijen op vergoeding". De titel is duidelijk het gevolg van een onachtzame 

redactie, aangezien deze niet overeenstemt met de inhoud van het beding. Partij A zou in een 

geschil kunnen proberen te argumenteren dat ook partij B afstand heeft gedaan van het recht 

op vergoeding. De hoofding van het begin heeft het immers over "de partijen". Omdat titels 

geen inhoudsbepalende waarde hebben, kan echter niet gesteld worden dat B afstand heeft 

gedaan van haar recht.1339 

b. Interpretatieve waarde 

 TITELS BINNEN DE RECHTSHANDELING HEBBEN INTERPRETATIEVE FUNCTIE – Wel kunnen 

titels van bedingen een licht werpen op de betekenis van de inhoud van de rechtshandeling.1340 

                                                 
Guide to Boilerplate and Commercial Clauses, Haywards Heath, Tottel Publishing, 2006, 328. Contra C. J. LEVIN en A. R. 

BROWN, die stellen dat een rechter zou kunnen oordelen dat een hoofding op zich verbintenissen bevat. Zie C. J. LEVIN en A. 

R. BROWN, "Captions" in T. L. STARK (ed.), Negotiating and Drafting Contract Boilerplate, New York, ALM Publishing, 

2003, 600. 
1334 J. VAN NIEUWENHOVE, "Slimme opschriften", TVW 2010, 299. 
1335 Frankrijk: F. X. TESTU, Contrats d'affaires, Parijs, Dalloz, 2010, n° 33.20. 
1336 Frankrijk: F. X. TESTU, Contrats d'affaires, Parijs, Dalloz, 2010, n° 33.20. 
1337 Frankrijk: J. MESTRE en J. C. RODA, Les principales clauses des contrats d'affaires, Parijs, Lextenso éditions, 2011, 545. 

Common law: Cott UK Ltd v FE Barber Ltd [1997] 3 All E.R. 540 ("The heading of a contract's clause could not prevail over 

its express terms nor create ambiguity in them."); M. ANDERSON en V. WARNER, A-Z Guide to Boilerplate and Commercial 

Clauses, Haywards Heath, Tottel Publishing, 2006, 328; C. J. LEVIN en A. R. BROWN, "Captions" in T. L. STARK (ed.), 

Negotiating and Drafting Contract Boilerplate, New York, ALM Publishing, 2003, 600. 
1338 Frankrijk: F. X. TESTU, Contrats d'affaires, Parijs, Dalloz, 2010, n° 33.20. 
1339 J. WAELKENS, "Titelclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 202. Common law: C. 

CIRCO, "Why is this Boilerplate in my Real Estate Contract?", Arkansas Law Notes 2005, 22. 
1340 Antwerpen 30 januari 2006, onuitg., maar vermeld in Kh. Antwerpen 19 januari 2010, RHA 2010, 72 (Bij de vraag of een 

beding in een verzekeringscontract een dekkingsvoorwaarde uitmaakte dan wel een vervanbeding, oordeelde het Hof:" Hierbij 

zijn onder meer de gebruikte bewoordingen, de eventuele hoofding waaronder de bepaling valt en de plaats van het beding in 

het contract van doorslaggevend belang."); Kh. Antwerpen 19 januari 2010, RHA 2010, 72 ("De plaats van het beding in het 

contract en de hoofding waaronder het staat geschikt, doet de Rechtbank besluiten dat het een dekkingsvoorwaarde betreft en 

geen vervalbeding.") Frankrijk: F. X. TESTU, Contrats d'affaires, Parijs, Dalloz, 2010, n° 33.20. Common law: John & Ors 

v Price Waterhouse [2002] EWCA Civ 899 [2001] WL 1819859 ("The remaining clauses can (with one exception) be 

sufficiently identified by their headings."); M. ANDERSON en V. WARNER, A-Z Guide to Boilerplate and Commercial Clauses, 

Haywards Heath, Tottel Publishing, 2006, 328; D. T. DALY, "Top 10 Phrases Not To Use In A Contract-A Lesson From Dr. 
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Ze kunnen immers beschouwd worden als een indicatie van de partijwil en op die manier nuttig 

zijn voor de interpretatie van een rechtshandeling.1341 Dit geldt niet alleen wanneer men de 

subjectieve werkelijke partijwil wil achterhalen, maar ook wanneer men op zoek gaat naar de 

redelijke partijwil.1342  

B. sloot een overeenkomst met NV C. tot overname van haar oude wagen. Ze ondertekende 

ook een bestelbon voor de aankoop van een nieuwe Peugeot 307. In de bestelbon namen de 

partijen onder de titel "Specifieke essentiële kenmerken" op: "Financiële leasing 48 maand". 

NV C. deed vruchteloos een aanvraag voor leasing bij Peugeot Lease, bij PSA en bij KBC. B 

deelde derhalve mee dat de koop niet zou doorgaan omwille van de onmogelijkheid tot de 

sluiting van een leasing. Ze vond dat de overeenkomst was aangegaan onder de opschortende 

voorwaarde van het bekomen van een leasing. NV C. argumenteerde dat er geen sprake was 

van een voorwaarde, aangezien het woord "voorwaarde" niet vermeld was in het contract en 

dat er niet ondubbelzinnig uit het contract bleek dat partijen een opschortende voorwaarde 

hadden willen invoegen. De rechter hield in zijn oordeel rekening met de hoofding "Specifieke 

essentiële kenmerken": "Uit het feit dat in de bestelbon het bekomen van een financiële leasing 

voor 28 maanden werd omschreven als een specifiek essentieel kenmerk van de overeenkomst, 

kan worden afgeleid dat de partijen de uitvoering van de verbintenissen afhankelijk stelden 

van het bekomen van de leasing."1343 

                                                 
Frankenstein", Mich. B.J. 1999, 187; C. J. LEVIN en A. R. BROWN, "Captions" in T. L. STARK (ed.), Negotiating and Drafting 

Contract Boilerplate, New York, ALM Publishing, 2003, 599. Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Interpretation clauses in 

international contracts (characterization, definition, entire agreement, headings, language, NOM-clauses, non-waiver clauses 

and severability)", IBLJ 2000, 768; M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract 

Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 151. 
1341 Kh. Gent 23 februari 2004, TGR-TWVR 2004, 107 ("Uit het feit dat in de bestelbon het bekomen van een financiële leasing 

voor 28 maanden werd omschreven als een specifiek essentieel kenmerk van de overeenkomst, kan worden afgeleid dat de 

partijen de uitvoering van de verbintenissen afhankelijk stelden van het bekomen van de leasing."); J. WAELKENS, 

"Titelclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 201, 205; P. WERY, Droit des obligations, vol. 

I, Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 395. Frankrijk: Cass. fr. civ. 16 november 1961, D. 1962, 420, noot G. 

POCHON (Wanneer de algemene voorwaarden van de verkoper de rechtbank van Marmade bevoegd maken en de koper in zijn 

algemene voorwaarden onder de titel "conditions générales de vente" stipuleert dat de rechtbank van Bordeaux bevoegd is, is 

er geen contradictie tussen de beide algemene voorwaarden. De bevoegdheidsclausule van de koper geldt op grond van de titel 

enkel wanneer hij iets verkoopt, niet wanneer hij iets aankoopt.). Common law: Locke v Candy & Candy Ltd [2010] EWCA 

Civ 1350 [2011] I.C.R. 769 ("Let me now revert to the structure of this contract. Clauses 4.1 and 4.2 deal with remuneration 

while the claimant is employed. Indeed that whole section of the contract is headed "remuneration". Clause 7.5 of the contract 

deals with something conceptually different from remuneration, namely, payment in lieu of notice. Clause 7.5 is part of a 

section of the contract headed "termination". I find it quite impossible to read clause 4.2 as somehow imposing a restriction or 

limitation upon clause 7.5."); Amtrust Europe Limited v Trust Risk Group S.p.A. [2014] EWHC 4169 (Comm) 2014 WL 

6862609 ("A central question of construction is what is meant by "This Agreement …" in this sub-clause. […] Reference is 

made to the heading of the Agreement, and the heading to clause 1 which sets out the scope of "THIS AGREEMENT"."); M. 

ANDERSON en V. WARNER, A-Z Guide to Boilerplate and Commercial Clauses, Haywards Heath, Tottel Publishing, 2006, 328; 

G. S. HOLZAPFEL, D. A. SITZBERGER en THE PUBLISHER'S EDITORIAL STAFF, "Chapter 3. Contract Formation and Performance" 

in R. B. HUGHES (ed.), Legal Compliance Checkups: Business Clients, 2011, losbl., §3:13, C. J. LEVIN en A. R. BROWN, 

"Captions" in T. L. STARK (ed.), Negotiating and Drafting Contract Boilerplate, New York, ALM Publishing, 2003, 599-600. 

Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Interpretation clauses in international contracts (characterization, definition, entire agreement, 

headings, language, NOM-clauses, non-waiver clauses and severability)", IBLJ 2000, 768; M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting 

International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 151. 
1342 Common law: G. S. HOLZAPFEL, D. A. SITZBERGER en THE PUBLISHER'S EDITORIAL STAFF, "Chapter 3. Contract Formation 

and Performance" in R. B. HUGHES (ed.), Legal Compliance Checkups: Business Clients, 2011, losbl., §3:13; C. J. LEVIN en 

A. R. BROWN, "Captions" in T. L. STARK (ed.), Negotiating and Drafting Contract Boilerplate, New York, ALM Publishing, 

2003, 599. 
1343 Kh. Gent 23 februari 2004, TGR-TWVR 2004, 107. 
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 INTERPRETATIEVE WAARDE TITELS BINNEN DE RECHTSHANDELING VLOEIT VOORT UIT 

UITLEG MET INACHTNEMING VAN DE RECHTSHANDELING ALS GEHEEL – De interpretatieve 

waarde van titels kan gegrond worden op de regel dat elk woord en elk beding in een 

rechtshandeling moet uitgelegd worden in de zin die uit de gehele rechtshandeling of uit de 

gehele akte voortvloeit (nrs. 223 en volgende).1344 Titels van bedingen bepalen niet mee de 

contractuele inhoud, maar ze zijn materieel gezien wel een onderdeel van de tekst van de 

rechtshandeling. Ze maken dus in principe deel uit van de "gehele akte", het instrumentum 

waarin de rechtshandeling is neergelegd. Ook al hebben ze geen contractuele waarde, dan nog 

vallen ze onder de gehele rechtshandeling waar de uitleg met de inachtneming van de 

rechtshandeling als geheel op doelt. Deze verwijst immers naar alle materiële onderdelen van 

het instrumentum, inclusief preambules, titels enzovoort.1345 Deze grondslag kan inderdaad 

aangenomen wanneer men op zoek moet naar de redelijke partijbedoeling. De titels binnen een 

rechtshandeling zijn echter ook een nuttig interpretatiemiddel bij uitlegging volgens de 

subjectieve werkelijke partijbedoeling. Dan is het gebruik van deze interpretatiehulpmiddelen 

niet gegrond op de regel dat elk woord en elk beding in een rechtshandeling moet uitgelegd 

worden in de zin die uit de gehele rechtshandeling of uit de gehele akte voortvloeit, maar 

eenvoudigweg op het feit dat ze beschouwd kunnen worden als een indicatie van de werkelijke 

subjectieve partijwil.1346 

 INTERPRETATIEVE FUNCTIE TOCH BEST UITGESLOTEN – Toch behandelt men titels in een 

rechtshandeling beter argwanend.1347 Ze vatten maar de inhoud van de verschillende bedingen 

                                                 
1344 Common law: C. J. LEVIN en A. R. BROWN, "Captions" in T. L. STARK (ed.), Negotiating and Drafting Contract 

Boilerplate, New York, ALM Publishing, 2003, 599. 
1345 J. DOMAT, Les loix civiles dans leur ordre naturel, Parijs, chez Coignard, 1695, I, I, I, I, II: "Des principes qui suivent de 

la nature des conventions. Et des règles pour les interpreter", 3e regel. Frankrijk: Zie ook P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 

1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in 

JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 53. 
1346 Kh. Gent 23 februari 2004, TGR-TWVR 2004, 107 ("Uit het feit dat in de bestelbon het bekomen van een financiële leasing 

voor 28 maanden werd omschreven als een specifiek essentieel kenmerk van de overeenkomst, kan worden afgeleid dat de 

partijen de uitvoering van de verbintenissen afhankelijk stelden van het bekomen van de leasing."); J. WAELKENS, 

"Titelclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 201, 205; P. WERY, Droit des obligations, vol. 

I, Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 395. Frankrijk: Cass. fr. civ. 16 november 1961, D. 1962, 420, noot G. 

POCHON (Wanneer de algemene voorwaarden van de verkoper de rechtbank van Marmade bevoegd maken en de koper in zijn 

algemene voorwaarden onder de titel "conditions générales de vente" stipuleert dat de rechtbank van Bordeaux bevoegd is, is 

er geen contradictie tussen de beide algemene voorwaarden. De bevoegdheidsclausule van de koper geldt op grond van de titel 

enkel wanneer hij iets verkoopt, niet wanneer hij iets aankoopt.). Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Interpretation clauses in 

international contracts (characterization, definition, entire agreement, headings, language, NOM-clauses, non-waiver clauses 

and severability)", IBLJ 2000, 768; M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract 

Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 151. 
1347 J. WAELKENS, "Titelclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 201, 205. Frankrijk: Parijs 

21 juli 2008, n° 06/12336, www.dalloz.fr (De titel "protection de la clientèle" stond er niet aan in de weg dat een beding als 

niet-concurrentieclausule moest beschouwd worden.); M. H. MALEVILLE, Pratique De l'interprétation Des Contrats: Etude 

Jurisprudentielle, Rouen, Publications de l'Université de Rouen, 1991, 189; J. MESTRE en J. C. RODA, Les principales clauses 

des contrats d'affaires, Parijs, Lextenso éditions, 2011, 545; F. X. TESTU, Contrats d'affaires, Parijs, Dalloz, 2010, n° 33.20. 

Common law: C. J. LEVIN en A. R. BROWN, "Captions" in T. L. STARK (ed.), Negotiating and Drafting Contract Boilerplate, 

New York, ALM Publishing, 2003, 601. Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Interpretation clauses in international contracts 

(characterization, definition, entire agreement, headings, language, NOM-clauses, non-waiver clauses and severability)", IBLJ 

2000, 768; M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, 

Transnational Publishers, 2006, 151. 
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samen en boeten door hun beknoptheid aan accuraatheid in.1348 De nood aan beknoptheid brengt 

vaak met zich mee dat ze uiteindelijk bestaan uit veralgemeende en soms onvolledige of 

misleidende zinnen of woorden.1349 Er treden regelmatig divergenties op tussen de titels en de 

eigenlijke inhoud van bedingen, omdat titels vaak niet met een zelfde aandacht worden 

opgesteld als de rest van de tekst.1350 Bovendien laat men, omwille van tijdsdruk, soms na titels 

aan te passen aan last-minute veranderingen aan de tekst zelf.1351 

F. en M. huurden een appartement van B, waarvoor een maandelijkse huishuur moest betaald 

worden, "voor zover gedurende de voorbije maand geen tekortkoming vastgesteld wordt die 

het normaal genot van het goed verstoort, zoals voorzien bij hierna vermeld artikel 7." Artikel 

7 ("Dwangsommen" getiteld) bepaalde: "De huidige verhuurder en de eventuele 

opeenvolgende verhuurders aanvaarden formeel, bij wijze van vrijwillig aanvaard strafbeding, 

om geen enkele huishuur te vorderen voor de maand of maanden gedurende dewelke de 

huurders van een normale dienst zouden beroofd zijn, zoals […]." Al van bij de aanvang van 

de huur bleven F. en M. in gebreke de maandelijkse huursom te betalen. Ze beriepen zich 

hiervoor op het vernoemde artikel 7 van de huurovereenkomst. Het gebouw bevond zich in een 

staat van verwaarlozing en bouwvalligheid, zodat de huurders geen rustig huurgenot hadden. 

De rechter in eerste aanleg meende dat F. en M. er al bij de sluiting van het huurcontract van 

op de hoogte waren dat B. het gebouw zou renoveren. Ze hadden derhalve met kennis van 

zaken aanvaard om de nadelen van de renovatie te ondergaan. De beroepsrechter vond dat de 

eerste rechter artikel 7 van het contract onjuist had uitgelegd. Hij onderzocht de inhoud van het 

beding en ging bij het uitleggen ervan voorbij aan de ingevoegde titel: "Dat ondanks de titel 

"dwangsommen", de tekst zelf van het bedoelde artikel 7 neerkomt op een echt strafbeding dat 

van toepassing is in het geval dat de huurders van een normale dienst zouden beroofd zijn." 

                                                 
1348 J. WAELKENS, "Titelclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 201. Frankrijk: Parijs 21 

juli 2008, n° 06/12336, www.dalloz.fr (De titel "protection de la clientèle" stond er niet aan in de weg dat een beding als niet-

concurrentieclausule moest beschouwd worden.); J. MESTRE en J. C. RODA, Les principales clauses des contrats d'affaires, 

Parijs, Lextenso éditions, 2011, 545. Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and 

recommendations related to contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 152. Common law: M. ANDERSON en V. WARNER, A-

Z Guide to Boilerplate and Commercial lauses, Haywards Heath, Tottel Publishing, 2006, 328; C. J. LEVIN en A. R. BROWN, 

"Captions" in T. L. STARK (ed.), Negotiating and Drafting Contract Boilerplate, New York, ALM Publishing, 2003, 599. 

Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Interpretation clauses in international contracts (characterization, definition, entire agreement, 

headings, language, NOM-clauses, non-waiver clauses and severability)", IBLJ 2000, 768; M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting 

International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 152. 
1349 J. WAELKENS, "Titelclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 201. Frankrijk: Parijs 21 

juli 2008, n° 06/12336, www.dalloz.fr (De titel "protection de la clientèle" stond er niet aan in de weg dat een beding als niet-

concurrentieclausule moest beschouwd worden.); J. MESTRE en J. C. RODA, Les principales clauses des contrats d'affaires, 

Parijs, Lextenso éditions, 2011, 545. Common law: M. ANDERSON en V. WARNER, A-Z Guide to Boilerplate and Commercial 

Clauses, Haywards Heath, Tottel Publishing, 2006, 328; C. CIRCO, "Why is this Boilerplate in my Real Estate Contract?", 

Arkansas Law Notes 2005, 22; M. H. S. JACOBSON, "A Checklist For Drafting Good Contracts", J. Ass'n Legal Writing 

Directors 2008, 98. Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Interpretation clauses in international contracts (characterization, 

definition, entire agreement, headings, language, NOM-clauses, non-waiver clauses and severability)", IBLJ 2000, 768; M. 

FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational 

Publishers, 2006, 152. 
1350 J. WAELKENS, "Titelclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 201. Common law: C. 

CIRCO, "Why is this Boilerplate in my Real Estate Contract?", Arkansas Law Notes 2005, 22; C. J. LEVIN en A. R. BROWN, 

"Captions" in T. L. STARK (ed.), Negotiating and Drafting Contract Boilerplate, New York, ALM Publishing, 2003, 599. 

Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Interpretation clauses in international contracts (characterization, definition, entire agreement, 

headings, language, NOM-clauses, non-waiver clauses and severability)", IBLJ 2000, 768; M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting 

International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 152.  
1351 J. WAELKENS, "Titelclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 201. Common law: C. 

CIRCO, "Why is this Boilerplate in my Real Estate Contract?", Arkansas Law Notes 2005, 22; C. J. LEVIN en A. R. BROWN, 

"Captions" in T. L. STARK (ed.), Negotiating and Drafting Contract Boilerplate, New York, ALM Publishing, 2003, 599. 
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Het strafbeding had een schadeloosstellende werking, was niet nietig en kon dus gevolg 

hebben. Aangezien B. de door haar aangekondigde renovatiewerken niet had uitgevoerd en het 

gebouw in een staat van verwaarlozing en bouwvalligheid liet, zodat er op op alle verdiepingen 

van het gebouw grote onveiligheid heerste, kon het strafbeding uitwerking krijgen.1352  

C. Titelclausules 

1. Terminologie 

 BEDINGEN WAARIN PARTIJEN WAARDE VAN TITELS BINNEN DE RECHTSHANDELING 

BEHANDELEN ZIJN TITELCLAUSULES – Hierboven behandelden we de contractuele en 

interpretatieve waarde van de titel van de rechtshandeling enerzijds en van de titels binnen de 

rechtshandeling anderzijds. De titel van de rechtshandeling heeft contractuele en interpretatieve 

waarde wanneer deze een bewuste, a priori kwalificatie door de partijen inhoudt (nrs. 329 en 

volgende). De titels binnen de rechtshandeling hebben daarentegen geen contractuele waarde, 

terwijl de interpretatieve waarde ervan twijfelachtig is (nrs. 333 en volgende). Partijen hebben 

de mogelijkheid de contractuele, dan wel de interpretatieve waarde van de gebruikte titels zelf 

te bepalen. Dit is vooral aangewezen in het geval van titels binnen de rechtshandeling, 

aangezien de interpretatieve waarde hiervan betwist is. De bedingen waarin partijen de waarde 

van titels binnen de rechtshandeling behandelen, noemen we "titelclausules" (nrs. 340 en 

volgende).  

 BEDINGEN WAARIN PARTIJEN WAARDE VAN TITELS VAN DE RECHTSHANDELING BEHANDELEN 

ZIJN TITELCLAUSULES OF KWALIFICATIECLAUSULES – Wat de contractuele en interpretatieve 

waarde van titel van de rechtshandeling betreft, ligt de situatie iets ingewikkelder. Partijen 

kunnen de contractuele en de interpretatieve waarde van titel van de rechtshandeling immers 

op twee manieren behandelen, namelijk expliciet of impliciet. Doen ze dit expliciet, dan nemen 

ze een beding op waarin ze de waarde van de titel van de rechtshandeling bespreken. Dit zijn 

opnieuw "titelclausules" (nrs. 340 en volgende). Partijen kunnen echter ook een impliciete 

invloed hebben op de contractuele en interpretatieve waarde van de titel van de rechtshandeling, 

namelijk door in de rechtshandeling een clausule op te nemen die de kwalificatie die de partijen 

zelf aan de rechtshandeling geven, vaststelt. We spreken dan van een "kwalificatieclausule". In 

een dergelijk beding bepalen de contractanten rechtstreeks, bewust a priori de kwalificatie van 

de rechtshandeling, waaruit dan af te leiden valt dat de titel van de rechtshandeling zelf geen 

invloed heeft op de kwalificatie. Aangezien de beïnvloeding van de contractuele waarde van de 

titel van de rechtshandeling maar een bijkomende functie van kwalificatieclausules is en deze 

bedingen bovendien maar impliciete gevolgen hebben voor de titel van de rechtshandeling, 

behandelen we dit soort beding hier niet.1353  

                                                 
1352 Rb. Brussel 21 maart 1996, T. App. 2002, 18. 
1353 Voor meer informatie over kwalificatieclausules, zie Frankrijk: J. MESTRE en J. C. RODA, Les principales clauses des 

contrats d'affaires, Parijs, Lextenso éditions, 2011, 861-865. Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Interpretation clauses in 

international contracts (characterization, definition, entire agreement, headings, language, NOM-clauses, non-waiver clauses 

and severability)", IBLJ 2000, 769; M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract 

Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 121-124. 
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 TITELCLAUSULES ZIJN MEESTAL BOILERPLATE CLAUSES – Titelclausules zijn, net als andere 

interpretatiebedingen, meestal boilerplate clausules, typeclausules die gekopieerd worden van 

het ene contract naar het andere.1354 Ze dienen immers niet voor elke rechtshandeling op maat 

gemaakt te worden. Standaardclausules worden echter best niet zomaar ingevoegd, maar 

moeten aangepast worden aan de omstandigheden eigen aan de rechtshandeling.1355 Bij 

titelclausules zijn deze omstandigheden echter minder van belang dan bij de andere soorten 

prioriteitsclausules.1356 Bij de redactie van prioriteitsclausules die een hiërarchie bepalen tussen 

contractuele clausules of tussen contractuele documenten, moet er bijvoorbeeld veel aandacht 

geschonken worden aan het specifieke contract waarin de clausule opgenomen is, zodat alle 

clausules of alle documenten die tot de contractuele verhouding behoren, mee deel uitmaken 

van de gewenste hiërarchie. Titelclausules kunnen echter vaak woordelijk gekopieerd worden 

van de ene rechtshandeling naar de andere.1357 Ze hebben immers enkel tot doel de contractuele 

en/of de interpretatieve waarde van hoofdingen uit te sluiten. Dat staat los van de 

omstandigheden en eigenschappen van de rechtshandeling zelf. 

2. Inhoud titelclausule 

a. Titelclausule als prioriteitsbeding 

 TITELCLAUSULE IS PRIORITEITSCLAUSULE DIE VOORRANG GEEFT AAN INHOUD 

RECHTSHANDELING BOVEN TITEL – Titelclausules kunnen beschouwd worden als een 

specifieke categorie prioriteitsclausules.1358 Prioriteitsclausules zijn bedingen die 

dubbelzinnigheden in de rechtshandeling oplossen, en dan meer bepaald contradicties tussen 

clausules, tussen contractuele documenten, tussen recitals en clausules, tussen titels en 

clausules of tussen verschillende taalversies van het contract.1359 Titelclausules lossen 

contractuele contradicties op die bestaan tussen de inhoud van een clausule en zijn hoofding of 

tussen de titel van de rechtshandeling en de inhoud ervan. Normaal gezien geven ze voorrang 

aan de inhoud van de clausule of van de gehele rechtshandeling boven de titel ervan. 

                                                 
1354 J. WAELKENS, "Titelclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 203. Nederland: B. 

WESSELS, "Tien stappen bij het opstellen en beoordelen van contracten" in B. WESSELS (ed.), Contracten maken, Deventer, 

Kluwer, 2007, 9. Common law: M. ANDERSON en V. WARNER, A-Z Guide to Boilerplate and Commercial Clauses, Haywards 

Heath, Tottel Publishing, 2006, 329; R. CHRISTOU, Drafting Commercial Agreements, Londen, Sweet and Maxwell, 2005, 128; 

C. CIRCO, "Why is this Boilerplate in my Real Estate Contract?", Arkansas Law Notes 2005, 1. Rechtsvergelijkend: J. GLOVER, 

Understanding the New FIDIC Red Book. A Clause-by-clause Commentary, Londen, Sweet and Maxwell, 2006, 16. 
1355 J. WAELKENS, "Titelclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 203. Nederland: B. 

WESSELS, "Tien stappen bij het opstellen en beoordelen van contracten" in B. WESSELS (ed.), Contracten maken, Deventer, 

Kluwer, 2007, 3. Common law: M. ANDERSON en V. WARNER, A-Z Guide to Boilerplate and Commercial Clauses, Haywards 

Heath, Tottel Publishing, 2006, 329; C. CIRCO, "Why is this Boilerplate in my Real Estate Contract?", Arkansas Law Notes 

2005, 25; G. S. HOLZAPFEL, D. A. SITZBERGER en THE PUBLISHER'S EDITORIAL STAFF, "Chapter 3. Contract Formation and 

Performance" in R. B. HUGHES (ed.), Legal Compliance Checkups: Business Clients, 2011, losbl., §3:13. Rechtsvergelijkend: 

F. BORTOLOTTI, Drafting and Negotiating International Commercial Contracts, Parijs, ICC Services Publications, 2008, 163. 
1356 J. WAELKENS, "Titelclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 203. 
1357 J. WAELKENS, "Titelclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 203. 
1358 J. WAELKENS, "Titelclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 200. Frankrijk: J. MESTRE 

en J. C. RODA, Les principales clauses des contrats d'affaires, Parijs, Lextenso éditions, 2011, 546. 
1359 J. WAELKENS, "Titelclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 200. 
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Partijen kunnen de hiërarchie tussen titels en inhoud van het contract bijvoorbeeld als volgt 

weergeven: "En cas de difficulté d'interprétation entre l'un quelconque des titres figurant en 

tête des clauses et l'une quelconque des clauses, les titres seront déclarés inexistants."1360  

In theorie is het ook mogelijk aan te geven dat de titels voorrang hebben op de inhoud van de 

rechtshandeling. Aangezien titels binnen de rechtshandeling best geen rechten en plichten voor 

de partijen bevatten, en titels van de rechtshandeling kunnen leiden tot herkwalificatie, valt dit 

zeker niet aan te raden.  

b. Titelclausule als clausule die bepaalt welke elementen tot de contractuele sfeer behoren en 

wat de interpretatieve waarde ervan is 

 TITELCLAUSULE IS CLAUSULE DIE BEPAALT WELKE ELEMENTEN TOT DE CONTRACTUELE 

SFEER BEHOREN EN WAT DE INTERPRETATIEVE WAARDE ERVAN IS, DIE AANGEEFT DAT TITELS 

GEEN CONTRACTUELE EN/OF GEEN INTERPRETATIEVE WAARDE HEBBEN – Titelbedingen 

hebben echter een bredere functie dan de bepaling van een hiërarchie tussen titels enerzijds en 

bedingen en rechtshandelingen anderzijds. Ze spelen immers ook een rol in gevallen waarbij er 

geen contradictie bestaat tussen rechtshandeling of clausule en titel, aangezien ze ook vallen 

onder de clausules die bepalen welke elementen tot de contractuele sfeer behoren en wat hun 

interpretatieve waarde is. Door titelclausules in een rechtshandeling in te voegen, willen partijen 

aangeven dat de boven of in de rechtshandeling gebruikte hoofdingen en titels geen invloed 

hebben op de rechten en plichten die ontstaan uit de rechtshandeling en/of geen interpretatieve 

waarde hebben. Een titelclausule bevat over het algemeen een uitsluiting, zij het van 

contractuele, dan wel van interpretatieve waarde. Het is theoretisch gezien ook mogelijk in een 

titelbeding aan te geven dat de titels van en in de rechtshandeling wel contractuele of wel 

interpretatieve waarde hebben, maar dit komt in de praktijk quasi niet voor. Bovendien is dit 

niet aangewezen, aangezien dit aanleiding kan geven tot het ontstaan van dubbelzinnigheden.  

 TWEE ASPECTEN: INHOUDSBEPERKEND OF INTERPRETATIEBEPERKEND – De titelclausule als 

clausule die bepaalt welke elementen tot de contractuele sfeer behoren en wat de interpretatieve 

waarde ervan is, komt voor in twee verschillende vormen. Ofwel stelt deze een grens aan de 

inhoud van de rechtshandeling: een titel van een clausule of een rechtshandeling bevat dan geen 

rechten en plichten voor de partijen ("Inhoudsbeperkende titelclausules") (nrs. 343 en 

volgende). Daarnaast kunnen partijen titelclausules aanwenden om de titels elke interpretatieve 

waarde te ontnemen ("Interpretatiebeperkende titelclausules") (nrs. 345 en volgende). Partijen 

kunnen beide soorten titelclausules ook combineren (nr. 348).  

 Inhoudsbeperkende titelclausule 

 INHOUDSBEPERKENDE TITELCLAUSULE BEPAALT DAT HOOFDING GEEN CONTRACTUELE 

WAARDE HEEFT – Titelclausules duiden over het algemeen aan dat de hoofdingen, en dus ook 

                                                 
1360 Frankrijk: J. MESTRE en J. C. RODA, Les principales clauses des contrats d'affaires, Parijs, Lextenso éditions, 2011, 545; 

J. M. MOUSSERON, Technique contractuelle, Parijs, Editions Francis Lefebvre, 2010, 647. 
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de op de titels gebaseerde inhoudstafel, ingevoegd zijn omwille van het gemak, dat ze geen deel 

uitmaken van de rechtshandeling en dat de partijen in geen geval willen dat ze rechten of 

plichten creëren.1361 Dergelijke titelclausules zorgen er dus voor dat de titels onder geen beding 

contractuele waarde hebben.1362  

Een inhoudsbeperkend titelbeding kan als volgt luiden: "Headings and Table of Contents. The 

headings to all Sections and subsections, the Table of Contents contained in this Agreement 

and all Exhibits thereto, shall not form a part of this Agreement or Exhibits, but shall be 

regarded as having been used for the convenience of reference only."1363 

 INHOUDSBEPERKENDE OPSCHRIFTCLAUSULE BEPAALT DAT CAPTION GEEN CONTRACTUELE 

WAARDE HEEFT – In Engelstalige contracten, waar over het algemeen een onderscheid gemaakt 

wordt tussen headings en captions, kan men, als in een contract captions zijn ingevoegd, 

expliciet aangeven dat ook de captions niet inhoudsbepalend zijn.1364 Naar analogie met 

titelclausules, kan men een dergelijk beding "opschriftclausule" noemen. Op die manier maakt 

men expliciet duidelijk dat niet enkel hoofdingen, maar ook opschriften geen contractuele 

werking hebben.  

Een dergelijk beding luidt bijvoorbeeld: "Captions. The captions contained in this Agreement 

are for convenience and reference only and in no way define, describe, extend or limit the 

scope or intent of this Agreement or the intent of any provision contained herein."1365  

Het is ook mogelijk de uitsluiting van de contractuele waarde van opschriften mee te 

incorporeren in een titelclausule. 

                                                 
1361 J. WAELKENS, "Titelclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 207. Frankrijk: J. MESTRE 

en J. C. RODA, Les principales clauses des contrats d'affaires, Parijs, Lextenso éditions, 2011, 545. Common law: M. H. S. 

JACOBSON, "A Checklist For Drafting Good Contracts", J. Ass'n Legal Writing Directors 2008, 100; C. J. LEVIN en A. R. 

BROWN, "Captions" in T. L. STARK (ed.), Negotiating and Drafting Contract Boilerplate, New York, ALM Publishing, 2003, 

602. Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Interpretation clauses in international contracts (characterization, definition, entire 

agreement, headings, language, NOM-clauses, non-waiver clauses and severability)", IBLJ 2000, 769; M. FONTAINE en F. DE 

LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 152; 

UNCITRAL, Legal Guide on Drawing Up International Contracts for the Construction of Industrial Works, New York, 1988, 

49. 
1362 Common law: Film Finance Inc. v The Royal Bank of Scotland [2007] EWHC 195 (Comm); [2007] WL 504682 ("This 

clause is headed "Remedies", but since the Completion Guaranty provides "The captions used herein are for convenience only 

and have no other significance", this is to be ignored for the purpose of interpreting the contract."); Michael Radford, The 

Michael Radford Partnership (A Firm) v Alejandra Frade ea [2014] EWHC 2602 (QB); [2014] WL 3671661 ("Although clause 

5 is headed "Copyright", it is clear from clause 28 that the headings of the various clauses were not to form part of, and were 

not to be read into, the construction of the Director's Agreement. Accordingly, any assignment or waiver of rights under clause 

5 cannot be confined to copyright."). 
1363 Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Interpretation clauses in international contracts (characterization, definition, entire 

agreement, headings, language, NOM-clauses, non-waiver clauses and severability)", IBLJ 2000, 769; M. FONTAINE en F. DE 

LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 152. 
1364 Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to 

contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 152. 
1365 Common law: Decoma UK Limited (Formerly known as Conix UK Limited) v Haden Drysys International Limited [2005] 

EWHC 2948 (TCC); [2005] WL 2452727. 
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Zo'n beding luidt bijvoorbeeld "Headings and Captions. Headings and captions in the Contract 

Documents are inserted for convenience of reference only and shall not expand, limit, modify 

or affect the text of any Contract Documents."1366 

 Interpretatiebeperkende titelclausule 

 INTERPRETATIEBEPERKENDE TITELCLAUSULE BEPAALT DAT HOOFDING GEEN 

INTERPRETATIEVE WAARDE HEEFT – Een titelclausule die de contractuele waarde ontneemt 

aan de hoofdingen van een rechtshandeling, sluit niet a fortiori hun interpretatieve waarde uit. 

Partijen hebben evenwel ook de mogelijkheid titels hun interpretatieve waarde te ontnemen.1367 

Dit doen ze door de invoeging van een interpretatiebeperkend titelbeding.  

Zo'n beding kan als volgt luiden: "Headings are for convenience of reference only and shall 

not affect the construction or interpretation of this Agreement."1368  

Kudos sloot met Manchester Central Convention Complex Ltd. (MCCCL) een contract, 

waarbij Kudos voor een periode van vijf jaar werd aangeduid als de exclusieve cateraar voor 

het complex. Na drie jaar wilde MCCCL het contract beëindigen. Kudos kwalificeerde dit als 

een contractbreuk en claimde een som ten titel van schadevergoeding voor de gederfde winst. 

MCCCL beriep zich op artikel 18.6 van het contract, dat stelde: "The Contractor hereby 

acknowledges and agrees that the Company shall have no liability whatsoever in contract, tort 

(including negligence) or otherwise for any loss of goodwill, business, revenue or profits, 

[…]." De rechter onderzocht dit beding en bekeek de context ervan. Omwille van een 

titelclausule mocht hij niet kijken naar de titel van het beding, maar dit belette niet dat hij wel 

rekening mocht houden met de interne context van het contract: "The section of the Agreement 

in which Clause 18.6 appears is headed "INDEMNITY AND INSURANCE". Clause 1.52.6 of 

the Agreement provides that "Condition headings are for ease of reference only and shall not 

                                                 
1366 Common law: Mueller Europe Limited v Central Roofing (South Wales) Limited [2013] EWHC 237 (TCC); [2013] WL 

617175. 
1367 J. WAELKENS, "Titelclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 208. Frankrijk: M. 

LAMOUREUX, L'aménagement des pouvoirs du juge par les contractants: recherche sur un possible imperium des contractants, 

Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2006, 165; J. MESTRE en J. C. RODA, Les principales clauses des 

contrats d'affaires, Parijs, Lextenso éditions, 2011, 546. Nederland: R. P. J. L. TJITTES, "Uitleg van schriftelijke contracten", 

RMT 2005, 16; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 85-86; W. J. H. 

WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to contract drafting, Deventer, 

Kluwer, 2011, 152. Common law: iSOFT Group Plc v Misys Holdings Limited, Misys Plc [2003] EWCA Civ 229 2003 WL 

270820 ("The only part of the agreement which is material for present purposes is Clause 11, which is headed "Protection of 

Goodwill", although Clause 1.4 provides that the headings are not to affect interpretation."); John Youngs Insurance Services 

Limited v Aviva Insurance Service UK Limited [2011] EWHC 1515 (TCC) 2011 WL 844063 ("Whilst the heading of Clause 

25 refers to "Auditing", Clause 1.2.1 of the Contract precludes the headings from being taken into consideration in the 

interpretation or construction of the Contract."); McMullen Group Holdings Ltd v John Harwood [2011] CSOH 132 2011 WL 

4084887 ("In this context clause 5.9 should not be construed as a condition precedent. The only mention of a condition 

precedent was in the heading to clause 2.4 (see Appendix Part1 ) but he acknowledged that clause 1.2.2 provided that headings 

did not affect the construction of the agreement."); Allied Vehicles Limited v Glasgow City Council [2013] CSOH 192 2013 

WL 7090696 ("Clause 9 is headed "Vehicle Availability, Breakdown and Repairs", though it is noted in clause 1.2.4 that 

headings are inserted for convenience only and do not affect the construction or interpretation of the agreement."); K. A. 

ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 78; M. H. S. JACOBSON, "A 

Checklist For Drafting Good Contracts", J. Ass'n Legal Writing Directors 2008, 100; Rechtsvergelijkend: F. DE LY, 

"Commercial Law As A Refuge From Contract Law: A Comparative And Uniform Law Perspective", Wayne L. Rev. 2000, 

1859; F. DE LY, "Interpretation clauses in international contracts (characterization, definition, entire agreement, headings, 

language, NOM-clauses, non-waiver clauses and severability)", IBLJ 2000, 769; M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting 

International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 152.  
1368 Common law: G4S Cash Centres (UK) Ltd v Clydesdale Bank plc [2011] CSIH 48 2011 WL 2747755. 
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affect the construction of this Agreement" but this obviously does not preclude close attention 

to the nature and content of the provisions which follow the rubric." Het was duidelijk dat 

artikel 18.6 vasthing aan artikel 18.4 ("The Company shall indemnify and keep indemnified the 

Contractor against all actions, claims, demands, proceedings, damages, costs, charges and 

expenses whatsoever in respect of or in any way arising out of the provision of, or damage to, 

any property including property belonging to the Contractor to the extent that it may arise out 

of the negligence of the Company, its employees or agents.") en bedoeld was om het brede 

toepassingsgebied van deze bepaling in te perken. De rechter voegde eraan toe: "This section 

of the agreement, as is apparent from its content if not permissibly from its title, is not the place 

in which one would expect to find a wide-ranging exclusion clause of general application."1369 

Op basis van het titelbeding kon de hoofding van het beding geen rol hebben bij de uitlegging 

van de clausule, ook al was dit anders een nuttig hulpmiddel geweest. 

 INTERPRETATIEBEPERKENDE OPSCHRIFTCLAUSULE BEPAALT DAT OPSCHRIFT GEEN 

INTERPRETATIEVE WAARDE HEEFT – Het is aangeraden in Engelstalige rechtshandelingen, 

waarin men gebruik heeft gemaakt van captions, expliciet aan te geven dat ook de captions niet 

als interpretatie-element mogen gebruikt worden.1370  

Een dergelijk beding luidt bijvoorbeeld: "Headings in this Agreement and captions to Sections 

are provided for convenience only and do not affect its meaning."1371 

De grens tussen titels en opschriften is zo flou, dat er wel eens discussie kan ontstaan over de 

vraag of een zinsnede een titel is, dan wel een overweging. Heeft men enkel de eerste categorie 

uitgesloten, dan kan dit tot interpretatieproblemen leiden.  

GSMA Ltd was een dochteronderneming van de GSM Association, een vennootschap die 

actief was in de verkoop van GSM-systemen en technologieën. Europa Technologies Ltd was 

een Brits bedrijf dat software maakte en verdeelde in verband met digitale cartografie. In 2002 

begon Europa met de ontwikkeling en de verkoop van software die het bestrijkingsgebied van 

mobiele telefoonnetwerken over de hele wereld in kaart kon brengen. Deze software kreeg de 

naam Network Insight. Europa voorzag in een systeem van kaarten van alle landen van de 

wereld, waar men het bereik van elk netwerk overheen kon leggen. GSMA en Europa sloten 

een "Software Licence, Professional Services, Maintenance and Support Agreement". Hierbij 

kwamen ze overeen "Coverage Maps" te produceren en steeds up to date houden. Dit waren 

"Base Maps" van elk land (opgemaakt door Europa), waar data werden opgelegd ("Overlay 

Data") die aangeleverd werden door leden van de GSM Association. Na een aantal jaren 

ontstonden er strubbelingen tussen de partijen. Onder andere rees er een geschil over de vraag 

of Europa het recht had om één keer per jaar de kosten in rekening te brengen voor het 

verwerken van Overlay Data om een Coverage Map te maken, wanneer deze Overlay Data al 

in een vorig jaar aangeleverd en verwerkt waren, maar de Base Map ondertussen was 

veranderd. Schedule 7A, getiteld "Financial Arrangements", behandelde de financiële kant 

van het contract. Paragraaf 3.1. van Schedule 7A gaf weer: "Europa will be paid for the design, 

                                                 
1369 Common law: Kudos Catering (UK) Ltd v Manchester Central Convention Complex Ltd [2013] EWCA Civ 38; [2013] 2 

Lloyd's Rep. 270. 
1370 Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to 

contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 152. 
1371 Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to 

contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 152. 
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build, delivery and maintenance of the Coverage Services." Partijen waren het oneens over de 

vraag of het opnieuw verwerken van Overlay Data bovenop een nieuwe Base Map al dan niet 

konden gezien worden als "the design, build, delivery and maintenance of the Coverage 

Services". Paragraaf 4 van Schedule 7A was getiteld "Base Features". Dit artikel bepaalde: 

"29 Initial Overlay – 4.1 subject to Clause 7, for the first submission of Overlay Data that is 

successfully processed for each GSMA Member (i.e. this is the first submission from each GSM 

a member which will be used for the creation of the Overlay System), the following payments 

will be made to Europa." Hierna was een tabel ingevoegd, waarboven stond: "29 Initial 

Submission of Overlay Data". Daarna ging paragraaf 4 als volgt verder: "29 Subsequent 

Overlay – 4.2 Subject to Clause 7, for each subsequent processing of Overlay Data for a GSMA 

Member that falls under the description of Base Features as described in Schedule 1C (for the 

avoidance of doubt, this is up to a maximum of one subsequent processing of Overlay Data per 

GSMA Member), the following payments will be made to Europa." Opnieuw was een tabel 

ingevoegd, met erboven "29 Subsequent Submission of Overlay Data". Het contract bevatte 

ook nog een titelclausule, namelijk: "In interpreting this Agreement headings are for ease of 

reference only and shall not affect the construction of the Agreement." Partijen waren het 

erover eens dat paragraaf 4.1 maar werking had wanneer een GSMA-lid voor de eerste keer 

Overlay Data ter beschikking stelde. Over paragraaf 4.2 bestond echter discussie, en met name 

over de waarde van de titels hierin. De rechter overwoog: "The primary argument advanced by 

Europa's Counsel is that one must ignore the "headings" because Clause 2 of the Contract lays 

down that "headings for ease of reference only and shall not affect the construction" of the 

Contract. He argues that as well as the words in bold at the beginning ( "4. Base Features" ) 

all the words in bold in Paragraph 4.2 are "headings" and must therefore be ignored. […] In 

my view, the word "headings" in contracts such as this only covers the description of the 

Paragraph or Clause, invariably at the heading or top of the clause or paragraph. When one 

looks at the Contract terms, each Clause has a heading which supposedly but very broadly 

describes its contents (Clause 1 "Definitions", Clause 2 "Interpretation" and so on). That 

approach is repeated in the Schedules. The heading for Paragraph 4 is "Base Features" which, 

non-controversially as it happens, accurately describes what the "Financial Arrangements" 

(the heading for the whole Schedule) are to be for the Base Features services. They are 

"headings". What are not "headings" are the words at the beginning of, for instance, 

Paragraph 4.1 and 4.2 which are intended to explain to the reader in respect of what the 

paragraphs provide by way of payment. Even clearer is the description at the beginning of the 

table within Paragraph 4.2 which is clearly explaining that the fees payable are to be related 

to "Subsequent Submissions of Overlay Data". Even if the words "Subsequent Overlay" can be 

considered a "heading", it becomes verbally untenable to suggest that these words which 

follow "the following payments will be made to Europa" (themselves followed by a colon) can 

be considered to be a "heading"." De vetgedrukte woorden waren niet allemaal titels. Sommige 

waren opschriften, zodat de titelclausule die in het contract was opgenomen er niet op van 

toepassing was. In dit geval maakte dit onderscheid echter niets uit voor de uitkomst van het 

beding, want de rechter oordeelde dat het ook op basis van de inhoud van het artikel, los van 

de opschriften, duidelijk was dat de partijen enkel een vergoeding waren overeengekomen 

wanneer Europa voor de eerste keer aangeleverde Overlay Data verwerkte.1372  

 AFGEZWAKTE TITELCLAUSULE LAAT RUIMTE VOOR UITZONDERINGEN – In de bovenstaande 

voorbeelden is er een duidelijk afwijzende houding ten opzichte van titels te bespeuren. Toch 

kunnen titels ook vaak nuttig zijn bij de interpretatiewerkzaamheid, omdat ze kunnen 

                                                 
1372 Common law: GSMA Limited v Europa Technologies Limited [2013] EWHC 3451 (TCC) 2013 WL 5905372. 
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beschouwd worden als een uiting van de gemeenschappelijke partijwil (nr. 332, 334 en 

volgende). Daarom is het mogelijk dat partijen een minder strenge titelclausule invoegen, die 

ruimte laat voor uitzonderingen.1373  

Zo'n beding luidt bijvoorbeeld: "Headings and table of contents are inserted for convenience 

and reference and shall not affect the construction of the contract or of any of its provision 

unless such construction leads to unequivocal conclusions."1374 

 Combinatie van inhoudsbeperkende en interpretatiebeperkende titelclausule 

 COMBINATIE VAN INHOUDSBEPERKENDE EN INTERPRETATIEBEPERKENDE TITELCLAUSULE 

BEPAALT DAT HOOFDING GEEN CONTRACTUELE EN GEEN INTERPRETATIEVE WAARDE HEEFT 

– Inhoudsbeperkende en interpretatiebeperkende titelbedingen komen vaak als combinatie 

voor. Men geeft dan aan dat detitels van een rechtshandeling noch contractuele, noch 

interpretatieve waarde hebben.  

Een dergelijk beding luidt bijvoorbeeld: "Titles and headings are inserted for convenience and 

ease of reference only; they do not form part of the Agreement and shall not affect the meaning 

or interpretation of any provision hereof."1375 

c. Onderscheid titelclausule die titel van de rechtshandeling behandelt en titelclausule die 

titels binnen contract behandelt 

 REDACTEUR CONTRACT MOET AANGEVEN OF TITELCLAUSULE TITEL VAN DE 

RECHTSHANDELING OF TITELS BINNEN CONTRACT BEHANDELT – Aangezien de contractuele 

en interpretatieve waarde van titel van de rechtshandeling verschilt van de contractuele en 

interpretatieve waarde van hoofdingen binnen de rechtshandeling, is het belangrijk dat men in 

een titelclausule aangeeft op welk van beide soorten titels men doelt.1376 Sluit men enkel de 

waarde van de titel van de rechtshandeling uit, dan heeft men zich niet uitgesproken over de 

titels binnen de rechtshandeling en vice versa.  

Het beding "All article, section, or other headings appearing in this agreement are for 

convenience of reference only and are to be disregarded in construing this agreement."1377, 

doelt bijvoorbeeld enkel op titels binnen het contract. Een allesomvattend titelbeding, dat 

zowel van toepassing is op de titel van de rechtshandeling en op de hoofdingen binnen het 

contract, en dat zowel inhoudsbeperkend als interpretatiebeperkend is, is het volgende: "Le 

                                                 
1373 J. WAELKENS, "Titelclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 208. Common law: 

Macintyre House Limited v Maritsan Developments Limited [2011] CSOH 45 2011 WL 1130072 ("For completeness, I note 

that Clause 1.2.3 provided that unless the context otherwise required "the headings of this Agreement are inserted for 

convenience only and shall not affect its construction.""). Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Interpretation clauses in 

international contracts (characterization, definition, entire agreement, headings, language, NOM-clauses, non-waiver clauses 

and severability)", IBLJ 2000, 770; M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract 

Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 174. 
1374 Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Interpretation clauses in international contracts (characterization, definition, entire 

agreement, headings, language, NOM-clauses, non-waiver clauses and severability)", IBLJ 2000, 770; M. FONTAINE en F. DE 

LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 174. 
1375 Frankrijk: F. X. TESTU, Contrats d'affaires, Parijs, Dalloz, 2010, n° 31.22 
1376 Frankrijk: F. X. TESTU, Contrats d'affaires, Parijs, Dalloz, 2010, n° 31.22. 
1377 Common law: C. CIRCO, "Why is this Boilerplate in my Real Estate Contract?", Arkansas Law Notes 2005, 22. 



 

 

363 

 

titre du Contrat, les intitulés d'articles ou de subdivisions, n'ont été retenus que pour faciliter 

la consultation du texte du Contrat; ils n'ont aucune valeur contractuelle et ne peuvent servir 

à interpréter le Contrat."1378 

3. Nut titelclausule 

a. Algemeen  

 CONTRACTUELE EN INTERPRETATIEVE WAARDE TITELS UITSLUITEN IS NUTTIG OMDAT 

TITELS VERALGEMENENDE SAMENVATTINGEN ZIJN – Men stelt wel eens dat partijen het beter 

achterwege laten om titelclausules in een rechtshandeling op te nemen.1379 De redacteur moet 

maar diligent genoeg zijn en betekenisvolle hoofdingen geven aan elk onderdeel, zodat het geen 

probleem is deze contractuele of interpretatieve waarde toe te dichten.1380 Het is waar dat een 

bepaling in een rechtshandeling die stelt dat titels geen contractuele of interpretatieve waarde 

hebben, maar een mager surrogaat is voor goed overdachte titels die de lezer helpen bij het 

begrijpen van de rechtshandeling.1381 Partijen moeten bij de redactie van een rechtshandeling 

nadenken over de ingevoegde hoofdingen en zorgen dat deze de inhoud juist weergeven.1382 In 

de praktijk is dit echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Omdat titels in se beknopt, 

samenvattend en veralgemenend zijn, kunnen ze de wil van de partijen op een foute of 

dubbelzinnig manier weergeven, en wordt hun contractuele en interpretatieve waarde best 

uitgesloten.  

 NUT VAN TITELBEDINGEN HANGT AF VAN HUN FUNCTIE ENERZIJDS EN DE SOORT TITELS DIE 

ZE VISEREN ANDERZIJDS – Het concrete nut van titelbedingen is niet altijd hetzelfde. 

Naargelang de functie van de bedingen (inhoudsbeperkend dan wel interpretatiebeperkend) 

enerzijds en de soort titels (contractttitels dan wel titels binnen het contract) die ze viseren 

anderzijds, verschilt hun nut. 

b. Inhoudsbeperkende titelclausule 

 INHOUDSBEPERKEND TITELBEDING MAAR NUTTIG BIJ UITSLUITING CONTRACTUELE WAARDE 

TITEL VAN DE RECHTSHANDELING – De invoeging van een inhoudsbeperkende titelclausule is 

maar nuttig als men de contractuele waarde van de titel van de rechtshandeling wil uitsluiten. 

                                                 
1378 Frankrijk: F. X. TESTU, Contrats d'affaires, Parijs, Dalloz, 2010, n° 33.20. 
1379 Common law: K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 336; D. 

T. DALY, "Top 10 Phrases Not To Use In A Contract-A Lesson From Dr. Frankenstein", Mich. B.J. 1999, 187; T. L. STARK en 

G. W. KUNEY, "Transactional Skills Training: Contract Drafting--The Basics", Transactions: Tenn. J. Bus. L. 2009, 146. 
1380 Common law: D. T. DALY, "Top 10 Phrases Not To Use In A Contract-A Lesson From Dr. Frankenstein", Mich. B.J. 1999, 

187; T. L. STARK en G. W. KUNEY, "Transactional Skills Training: Contract Drafting--The Basics", Transactions: Tenn. J. Bus. 

L. 2009, 146. 
1381 Common law: C. CIRCO, "Why is this Boilerplate in my Real Estate Contract?", Arkansas Law Notes 2005, 22; D. T. 

DALY, "Top 10 Phrases Not To Use In A Contract-A Lesson From Dr. Frankenstein", Mich. B.J. 1999, 187; C. J. LEVIN en A. 

R. BROWN, "Captions" in T. L. STARK (ed.), Negotiating and Drafting Contract Boilerplate, New York, ALM Publishing, 

2003, 603. 
1382 Common law: K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 78; C. 

CIRCO, "Why is this Boilerplate in my Real Estate Contract?", Arkansas Law Notes 2005, 22; C. J. LEVIN en A. R. BROWN, 

"Captions" in T. L. STARK (ed.), Negotiating and Drafting Contract Boilerplate, New York, ALM Publishing, 2003, 603. 



 

 

364 

 

De titels binnen een rechtshandeling hebben immers op zich geen contractuele waarde, zodat 

een inhoudsbeperkende titelclausule die van toepassing is op de hoofdingen binnen de 

rechtshandeling, slechts het gemene recht herhaalt.1383 Bovendien kunnen inhoudsbeperkende 

titelclausules verwarring teweegbrengen bij een niet juridisch geschoolde lezer.1384 Waarom 

staan er titels in de rechtshandeling, als deze toch geen deel uitmaken van de rechtshandeling 

zelf? Toch gebruikt men in de praktijk vaak dergelijke bedingen, en wel om de partijen absolute 

zekerheid te verschaffen.1385  

c. Interpretatiebeperkende titelclausule 

 INTERPRETATIEBEPERKEND TITELBEDING ALTIJD NUTTIG – Interpretatiebeperkende 

titelclausules zijn daarentegen wel altijd nuttig.1386 Titels van de rechtshandeling die een 

bewuste a priori kwalificatie door de partijen uitmaken, hebben immers altijd interpretatieve 

werking (nr. 332). Ook titels binnen de rechtshandeling hebben interpretatieve waarde (nrs. 334 

en volgende). Willen partijen beletten dat de titels van of in de rechtshandeling aangewend 

worden bij de interpretatie, dan moeten ze dit dus expliciet vermelden.  

d. Combinatie van inhoudsbeperkende en interpretatiebeperkende titelclausule 

 COMBINATIE VAN INHOUDSBEPERKEND EN INTERPRETATIEBEPERKEND TITELBEDING ALTIJD 

NUTTIG – De combinatie van inhoudsbeperkende en interpretatiebeperkende titelbedingen is 

altijd nuttig, aangezien deze bedingen interpretatiebeperkend zijn (nr. 353). De 

inhoudsbeperkende onderdelen van deze bedingen zijn enkel nuttig als ze de titel van de 

rechtshandeling viseren, aangezien het geen zin heeft expliciet de contractuele waarde van een 

titel binnen de rechtshandeling te beperken (nr. 352). Bij titels van de rechtshandeling is het 

aangeraden om een combinerend beding op te nemen, omdat dan elke toekomstige discussie 

over hun waarde uit de weg wordt gegaan.1387 

                                                 
1383 Common law: M. ANDERSON en V. WARNER, A-Z Guide to Boilerplate and Commercial Clauses, Haywards Heath, Tottel 

Publishing, 2006, 329. 
1384 J. WAELKENS, "Titelclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 208. Common law: M. 

ANDERSON en V. WARNER, A-Z Guide to Boilerplate and Commercial Clauses, Haywards Heath, Tottel Publishing, 2006, 329. 
1385 J. WAELKENS, "Titelclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 208. Frankrijk: J. MESTRE 

en J. C. RODA, Les principales clauses des contrats d'affaires, Parijs, Lextenso éditions, 2011, 545; F. X. TESTU, Contrats 

d'affaires, Parijs, Dalloz, 2010, n° 31.22;  
1386 J. WAELKENS, "Titelclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 208. Frankrijk: J. MESTRE 

en J. C. RODA, Les principales clauses des contrats d'affaires, Parijs, Lextenso éditions, 2011, 545; F. X. TESTU, Contrats 

d'affaires, Parijs, Dalloz, 2010, n° 31.22; M. LAMOUREUX, L'aménagement des pouvoirs du juge par les contractants: recherche 

sur un possible imperium des contractants, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2006, 165. Common law: 

C. J. LEVIN en A. R. BROWN, "Captions" in T. L. STARK (ed.), Negotiating and Drafting Contract Boilerplate, New York, ALM 

Publishing, 2003, 602. Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Les clauses d'interprétation dans les contrats internationaux", RDAI 

2000, 769; M. FONTAINE en F. DE LY, Droit des contrats internationaux. Analyse et rédaction des clauses, Brussel, Bruylant, 

2003, 173. 
1387 Frankrijk: J. MESTRE en J. C. RODA, Les principales clauses des contrats d'affaires, Parijs, Lextenso éditions, 2011, 546. 



 

 

365 

 

4. Geldigheid titelclausule 

 CLAUSULES ZIJN IN PRINCIPE GELDIG OP BASIS VAN CONTRACTVRIJHEID – Op grond van de 

principes van contractvrijheid en wilsautonomie zijn titelclausules geldig.1388 Er wordt in de 

rechtspraak geen enkel probleem gemaakt om ze toe te passen.1389  

§3. Overwegingen 

A. Terminologie 

 PREAMBULE VAN RECHTSHANDELING BEVAT OVERWEGINGEN, CONSIDERANSEN OF 

RECITALS – Soms laten partijen de eigenlijke rechtshandeling voorafgaan door een preambule. 

Een preambule is "het gedeelte van de overeenkomst dat voorafgaat aan het bindende gedeelte 

van de overeenkomst, en waarin de contractpartijen een aantal nuttig geachte verklaringen 

opnemen, die in beginsel louter op zichzelf niet bindend zijn, maar bijdragen tot de interpretatie 

van de bepalingen die in het bindende gedeelte van de overeenkomst zijn opgenomen."1390 Het 

is een aanhef waarin de partijen de "overwegingen" of "consideransen" (recitals) waarop de 

rechtshandeling is gestoeld, opnemen. Men maakt wel eens een onderscheid tussen aanhef of 

inleiding, met vermelding van de datum van contractsluiting en van de partijen, enerzijds, en 

de preambule met de recitals of consideransen, waarin dan de context van de rechtshandeling 

is opgenomen, anderzijds.1391 Aangezien dit verschil vaak niet wordt gehandhaafd, en de 

contractuele en interpretatieve waarde van de dan genaamde "aanhef" en de dan genaamde 

"recitals" gelijk zijn, behandelen wij deze delen tesamen en gebruiken we aanhef, overweging, 

considerans, recital en preambule als synoniemen.1392  

 PREAMBULE MOET ONDERSCHEIDEN EN GESCHEIDEN WORDEN VAN CORPUS VAN DE 

RECHTSHANDELING – MORIS noemt een preambule een "gedeelte van de overeenkomst". Dit is 

niet helemaal accuraat. In een overeenkomst gaan partijen over en weer verbintenissen aan.1393 

De overwegingen bevatten echter normaal gezien geen rechten en plichten voor de partijen (nrs. 

373 en volgende). Ze maken materieel gezien wel deel uit van de akte waarin de eigenlijke 

                                                 
1388 J. WAELKENS, "Titelclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 204. Frankrijk: J. MESTRE 

en J. C. RODA, Les principales clauses des contrats d'affaires, Parijs, Lextenso éditions, 2011, 545. Common law: M. 

ANDERSON en V. WARNER, A-Z Guide to Boilerplate and Commercial Clauses, Haywards Heath, Tottel Publishing, 2006, 328-

329. Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Interpretation clauses in international contracts (characterization, definition, entire 

agreement, headings, language, NOM-clauses, non-waiver clauses and severability)", IBLJ 2000, 769-770.  
1389 Zie de rechtsrpaak uit dit hoofdstuk. 
1390 L. MORIS, "Preambules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 314. 
1391 M. BOLLEN, "Due diligence - Voorbereiding overdracht onderneming – Checklist" in Bijvoorbeeld. Modellen voor het 

bedrijfsleven, Mechelen, Kluwer, losbl.; M. TAEYMANS, "ICT Consultancyovereenkomst" in Bijvoorbeeld. Modellen voor het 

bedrijfsleven, Mechelen, Kluwer, losbl.. Common law: K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, 

American bar association, 2008, 2, 18; M. H. S. JACOBSON, "A Checklist For Drafting Good Contracts", J. Ass'n Legal Writing 

Directors 2008, 86, 89; A. WALLACE, "A Drafting Reminder: Remember The Recitals", Mondaq 2015, 1. Rechtsvergelijkend: 

M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational 

Publishers, 2006, 62. 
1392 Zie ook bijvoorbeeld Nederland: Rb. Noord-Holland 12 februari 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:726, www.rechtspraak.nl 

("Een preambule is een inleiding of considerans bij – in dit geval – een overeenkomst tussen CAO sluitende partijen.."). 
1393 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 31; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. 1: De 

bronnen van verbintenissen, Brugge, die Keure, 2005, 15. 
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overeenkomst zijn neerslag vindt, maar bepalen op zich zelf niet mee de contractuele 

inhoud.1394 In die zin zijn preambules, ook al hebben ze geen contractuele waarde, toch (althans 

materieel gezien) aan de rechtshandeling interne elementen. Inhoudelijk gezien maken ze dan 

weer een aan de rechtshandeling extern element uit.1395 Ze zijn aldus te vergelijken met titels 

binnen de rechtshandeling (nr. 335). De rechten en plichten, waaraan de partijen bindende 

kracht willen verlenen, vinden hun neerslag in de rechtshandeling zelf, die volgt op de 

preambule.1396 Het is omwille van deze reden dat men, bij de opstelling van een 

rechtshandeling, de overwegingen normaal gezien formeel gescheiden houdt van het corpus, 

met de eigenlijke inhoud van de rechtshandeling.1397 Deze afgrenzing duidt aan dat recitals van 

ondergeschikt belang zijn.1398 De scheidingslijn tussen de recitals en de bindende bepalingen 

van de rechtshandeling bestaat uit een overgangsformule.1399 Het bindende gedeelte van het 

contract wordt in het Nederlands meestal ingeleid door "wordt overeengekomen wat volgt".1400 

De preambule wordt dan voorafgegaan door de zinsnede "overwegende dat" of "wordt 

uiteengezet wat volgt".1401 Om het onderscheid tussen preambule en eigenlijke rechtshandeling 

scherp te stellen, spreken we in dit hoofdstuk van de preambule, overwegingen, consideransen 

en recitals enerzijds en van het corpus van de rechtshandeling, dat de verbintenissen van de 

partijen bevat, anderzijds. 

B. Gemeenrechtelijke regeling 

1. Inhoud van overwegingen 

 OVERWEGINGEN BESCHRIJVEN ALGEMENE CONTEXT VAN DE RECHTSHANDELING – In een 

preambule nemen partijen "een aantal nuttig geachte verklaringen" op.1402 Deze verklaringen 

                                                 
1394 Frankrijk: P. H. ANTONMATTEI, "Les éléments du contrat de travail", Droit social 1999, (330) n° 16. Nederland: Rb. 

Noord-Holland 12 februari 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:726, www.rechtspraak.nl ("Een preambule is een inleiding of 

considerans bij – in dit geval – een overeenkomst tussen CAO sluitende partijen. Zowel gelet op de tekst als de strekking van 

de Preambule, moet ervan worden uit gegaan dat deze geen deel uitmaakt van de CAO maar veeleer kwalificeert als een 

"intentie- of grondslagen document. De kantonrechter leidt dit af uit een aantal omstandigheden. In de inhoudsopgave van de 

tekstuitgave van de CAO staat eerst vermeld "Inhoudsopgave", dan "Preambule", daarna (vetgedrukt) "CAO" en vervolgens, 

eveneens vetgedrukt, "Bijlagen van de CAO". Deze indeling suggereert dat de CAO pas begint na de Preambule."). Common 

law: K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 397; A. D. SETHI, D. CARSON, B. L. 

WHITLOCK, "Boilerplate Provisions", Tex. J. Bus. L. 2011-12, 159. 
1395 Common law: K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 397. 
1396 L. MORIS, "Preambules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 315. 
1397 Common law: X., "The Effect of Recitals in Contracts", Columbia Law Review 1935, 568. 
1398 Common law: X., "The Effect of Recitals in Contracts", Columbia Law Review 1935, 568. 
1399 L. MORIS, "Preambules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 315. Common law: A. WALLACE, 

"A Drafting Reminder: Remember The Recitals", Mondaq 2015, 2. Rechtsvergelijkend: M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting 

International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 56, 62. 
1400 L. MORIS, "Preambules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 314. In het Frans laat men het 

bindend gedeelte van het contract voorafgaan door ""il a été convenu ce qui suit" of il est convenu ce qui suit" of "il est résolu 

que". In het Engels schrijft men dan "now therefore (the parties hereto agree as follows)". Zie L. MORIS, "Preambules" in 

Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 314. 
1401 L. MORIS, "Preambules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 314. In het Frans vangt men aan 

met "considérant que" of "attendu que" of "il est (préalablement) exposé ce qui suit". In het Engels begint een preambule vaak 

met de woorden "witnesseth that" of "whereas" of "considering that". Zie L. MORIS, "Preambules" in Gemeenrechtelijke 

clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 314. 
1402 L. MORIS, "Preambules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 314. 
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beschrijven de algemene context van de rechtshandeling.1403 Ze omvatten allerlei 

achtergrondinformatie over de rechtshandeling, waarvan de partijen het de moeite vinden deze 

te vermelden. Recitals behandelen de situatie die bestond voor de totstandkoming van de 

rechtshandeling en spreken zich normaal gezien niet uit over wat de partijen overeenkomen na 

totstandkoming ervan.1404 Een korte preambule kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien: 

"In aanmerking nemende dat: 

PREAMBULE 

1. Partijen een geschil hebben omtrent het te voeren beleid binnen de onderneming en daarbij 

de maatschap "..." willen verbreken, 

2. Partijen sedert ... in maatschapsverband de onderneming exploiteren. Een kopie van de 

overeenkomst van maatschap wordt aan deze vaststellingsovereenkomst gehecht, de inhoud 

dient hier als herhaald en ingelast te worden beschouwd. 

3. ... schriftelijk aan ... heeft kenbaar gemaakt niet meer te willen samenwerken. 

4. ... voor wat betreft haar levensonderhoud volledig financieel afhankelijk is van de inkomsten 

die voortvloeien uit de onderneming. 

5. Bij de vaststelling van de vergoeding die ... dient te krijgen voor zijn aandeel in het 

maatschapsvermogen partijen laten meewegen dat de continuïteit van de onderneming als 

gevolg van betaling niet in gevaar mag komen. 

6. Partijen hebben dit geschil voorgelegd aan de mediator ..., die in deze uitsluitend als 

mediator zal optreden en niet als financieel deskundige. 

                                                 
1403 M. COIPEL, Droit des sociétés commerciales: SA, SPRL et SCRL, Brussel, Kluwer, 2006, 1061; C. DESTEXHE, Le contrat 

de vente international: pour les exportateurs non-juristes, Luik, Edi.pro, 2005, 102; E. MONTERO, Les contrats de 

l'informatique et de l'internet, Brussel, Larcier, 2005, 182; L. MORIS, "Preambules" in Gemeenrechtelijke clausules, 

Antwerpen, Intersentia, 2013, 320-323; J. WAELKENS, "Titelclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 

2013, 208. Frankrijk: P. H. ANTONMATTEI, "Les éléments du contrat de travail", Droit social 1999, (330) n° 16; H. BITAN, 

"Le site de commerce électronique: approche technique et juridique", GP 2000, (17) II B 1. Nederland: R. P. J. L. TJITTES, 

"Uitleg van schriftelijke contracten", RMT 2005, 17; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars 

Aequi Libri, 2009, 35; B. WESSELS, "Tien stappen bij het opstellen en beoordelen van contracten" in B. WESSELS (ed.), 

Contracten maken, Deventer, Kluwer, 2007, 11; W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and 

recommendations related to contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 55. Common law: Soccer Savings (Scotland) Ltd v 

Scottish Building Society [2012] WL 2499975 ("The recitals, which have no contractual effect, narrated the background 

including: […]"); Proactive Sports Management Ltd v Rooney [2010] WL 2786936 ("After identifying the parties, various 

background matters were set out in the form of a number of recitals."); K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, 

Chicago, American bar association, 2008, 18; F. ADORANTI, The managers guide to understanding commonly used contract 

terms: boilerplate clauses, Londen, Les50ns Professional Publishing, 2006, 10; S. J. BURNHAM, "How to read a contract", Ariz. 

L. Rev. 2003, 142; P. BUTT en R. CASTLE, Modern Legal Drafting: A Guide to Using Clearer Language, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2006, 217; D. T. DALY, "Five Easy Ways To Make A Contact More Understandable: A Lesson From The 

Mackinac Bridge", Mich. B.J. 1999, 462; C. M. FOX, Working with Contracts, New York, Practicing Law Institute, 2008, 164; 

S. GUTH, The Contract Negotiation Handbook: An Indispensable Guide for Contract Professionals, Alexandria, Guth Ventures 

LLC, 2013, 110-111; M. H. S. JACOBSON, "A Checklist For Drafting Good Contracts", J. Ass'n Legal Writing Directors 2008, 

91; K. J. KIRKLAND, "You Say You Want A Revolution: The Troubled Legacy Of Sun Oil Co. (Delaware) v. Madeley", Tech 

L. Rev. 2008, 284; J. J. P. KROL, Construction Contract Law, New York, John Wiley and Sons Ltd, 1993, 44; K. LEWISON, The 

Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 395; J. E. MURRAY Jr., Murray on Contracts, Newark, 

LexisNexis, 2011, 467; J. P. NEHF, "Writing Contracts In The Client's Interest", SCL Rev. 1999, 157; R. REECE, "Interpretation 

Clauses in International Contracts" in Les grandes clauses des contrats internationaux, Brussel, Bruylant, 2005, 48; A. 

WALLACE, "A Drafting Reminder: Remember The Recitals", Mondaq 2015, 1; W. J. ZWALVE, "De historische context van de 

overeenkomst. Over uitleg van overeenkomsten in het Anglo-Amerikaanse recht", RMT 2010, 72. Rechtsvergelijkend: F. DE 

LY, "Commercial Law As A Refuge From Contract Law: A Comparative And Uniform Law Perspective", Wayne L. Rev. 2000, 

1858; M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational 

Publishers, 2006, 59; UNCITRAL, Legal Guide on Drawing Up International Contracts for the Construction of Industrial Works, 

New York, 1988, 49. 
1404 Common law: M. H. S. JACOBSON, "A Checklist For Drafting Good Contracts", J. Ass'n Legal Writing Directors 2008, 91 
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7. Bij de totstandkoming van hetgeen in deze vaststellingsovereenkomst is gesteld aanwezig 

waren de adviseurs van partijen, te weten: a. Ten behoeve van ..... b. Ten behoeve van ......"1405  

 OVERWEGINGEN BESCHRIJVEN DE CONTRACTPARTIJEN – De contextuele informatie 

opgenomen in een preambule is uiteenlopend. Zo bevatten de consideransen van een 

overeenkomst normaal gezien achtergrondinformatie over de contractpartijen.1406 De naam en 

identificatie van de contractpartijen volgt normaal gezien direct op de titel van het contract.1407 

In de considerans gaat men ook regelmatig dieper in op de eigenschappen van de partijen. Men 

beschrijft dan bijvoorbeeld hun beroep, hun professionele ervaring en expertise, hun kennis van 

een sector, hun diploma's, erkenningen die ze verkregen hebben, met welke handelspartners ze 

samenwerken, de activiteiten die de contracterende onderneming voert enzovoort.1408  

                                                 
1405 R. HEYNINCKX en D. LAMERS, "Mediation – Vaststellingsovereenkomst" in Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven, 

Mechelen, Kluwer, losbl. 
1406 C. DESTEXHE, Le contrat de vente international: pour les exportateurs non-juristes, Luik, Edi.pro, 2005, 102; H. DE WILDE 

en W. VAN MINNEBRUGGEN, "Oprichting - Tijdelijke handelsvennootschap" in Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven, 

Mechelen, Kluwer, losbl.; L. MORIS, "Preambules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 321. 

Frankrijk: Cass. fr. com. 9 juni 2009, n° 08-13916, www.lextenso.fr ("Mais attendu que l'arrêt retient qu'aucune 

indétermination n'existe sur les parties contractantes, qui sont clairement rappelées par le préambule du contrat."). 

Nederland: HR 11 januari 1980, NJ 1981, 332 ("Recitals. 1 Reynolds is the proprietor of the trademarks Brandon and 

Brandona which is used to distinguish tobacco and tobacco-products; 2 Turmac is the proprietor of the trademark Whiston in 

the Netherlands which is used to distinguish tobacco and tobacco-products.); HR 5 april 2013, NJB 2013, 808; RvdW 2013, 

521; JOR 2013, 198; NJ 2013, 214; TBR 2013, 119 ("WHEREAS: (A) Mexx is an international company engaged in the design, 

marketing, wholesale, retail and licensing of a wide range of fashion and fashion related products; (B) Lundiform is a company 

engaged in the manufacturing of hardware for shops."); Rb. Arnhem 3 februari 2011, ECLI:NL:RBARN:2011:BP5952, 

www.rechtspraak.nl ("Recitals. MMA, who by way of license owns several moulds to enable the production of stones made 

from expanded polystyrene (EPS) enters into this agreement with VDH who owns a manufacturing facility to produce EPS-

parts using shape moulding machines and also has within its organization facilities for storage."); Rb. 's-Gravenhage 1 juni 

2011, ECLI:NL:RBSGR:2011:BU2506, www.rechtspraak.nl ("In de preambule van deze overeenkomst staat onder meer 

vermeld: 'dat [A] beschikt over kennis en ervaring op het gebied van ICT-advies en marketing'."); Rb. 's-Gravenhage 30 

november 2011, ECLI:NL:RBSGR:2011:BU6881, www.rechtspraak.nl ("Recitals: A. Lemnis and its Affiliates (as defined 

below) develop and manufacture led lighting technology and have developed a durable light source based on this technology 

(the "LED Light Source")".); Rb. Rotterdam 12 juni 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:6357, www.rechtspraak.nl (""RECITALS: 

A. Effice develops Horticulture software. Effice is the owner of the intellectual property rights to the computer programs 

identified in Appendix 1 and is entitled to grant the distribution, marketing and license rights as laid down in this Agreement. 

B. The Distributor possesses (i) adequate resources to effectively market and sell to the Horti Industry (ii) software 

programming capability to enable localization of the software developed by Effice; and (iii) a plan for promoting and marketing 

the software and related services.."); Rb. Rotterdam 3 december 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:9920, www.rechtspraak.nl (De 

aanhef stelde: "THIS CONTRACT ("Agreement"), is entered into by and between the limited liability company […] ("[…]"), a 

Dutch corporation having its seat at Amsterdam, The Netherlands, and […]".); M. COIPEL, Droit des sociétés commerciales: 

SA, SPRL et SCRL, Brussel, Kluwer, 2006, 1061; R. P. J. L. TJITTES, "Uitleg van schriftelijke contracten", RMT 2005, 17; R. 

P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 35; B. WESSELS, "Tien stappen bij het 

opstellen en beoordelen van contracten" in B. WESSELS (ed.), Contracten maken, Deventer, Kluwer, 2007, 11; W. J. H. 

WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to contract drafting, Deventer, 

Kluwer, 2011, 55. Common law: CEL Group Ltd & Others v Nedlloyd Ltd & Another [2003] WL 1202667 ("Recital. CEL 

are haulage and transport operators."); D. T. DALY, "Five Easy Ways To Make A Contact More Understandable: A Lesson 

From The Mackinac Bridge", Mich. B.J. 1999, 462. Rechtsvergelijkend: M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International 

Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 63. 
1407 Common law: K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 2, 18; 

M. H. S. JACOBSON, "A Checklist For Drafting Good Contracts", J. Ass'n Legal Writing Directors 2008, 86, 89; A. WALLACE, 

"A Drafting Reminder: Remember The Recitals", Mondaq 2015, 1. Rechtsvergelijkend: M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting 

International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 62.  
1408 M. COIPEL, Droit des sociétés commerciales: SA, SPRL et SCRL, Brussel, Kluwer, 2006, 1061; C. DESTEXHE, Le contrat 

de vente international: pour les exportateurs non-juristes, Luik, Edi.pro, 2005, 102; L. MORIS, "Preambules" in 

Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 321. Nederland: R. P. J. L. TJITTES, "Uitleg van schriftelijke 

contracten", RMT 2005, 17; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 35; W. 

J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to contract drafting, 
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Zo'n recital kan er als volgt uitzien: 

"OVERWEGENDE DAT: 

- de WERKGEVER actief is op het grondgebied van ... voor wat betreft de producten ...; 

- de HANDELSVERTEGENWOORDIGER ervaring heeft bij het opsporen en bezoeken van 

cliënteel voor deze producten op het grondgebied waar de WERKGEVER actief is."1409 

 OVERWEGINGEN BESCHRIJVEN DOEL EN KWALIFICATIE VAN DE RECHTSHANDELING – In de 

preambule geven partijen daarnaast heel vaak weer met welk doel zij het contract hebben 

gesloten.1410 Ze leggen dan uit wat ze willen bereiken door de sluiting van de overeenkomst.  

                                                 
Deventer, Kluwer, 2011, 55. Rechtsvergelijkend: M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis 

of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 63-64. 
1409 S. TRONCKOE, "Arbeidsovereenkomsten - Arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers" in Bijvoorbeeld. 

Modellen voor het bedrijfsleven, Mechelen, Kluwer, losbl.. 
1410 M. BOLLEN, "Due diligence - Voorbereiding overdracht onderneming – Checklist" in Bijvoorbeeld. Modellen voor het 

bedrijfsleven, Mechelen, Kluwer, losbl.; M. COIPEL, Droit des sociétés commerciales: SA, SPRL et SCRL, Brussel, Kluwer, 

2006, 1061; E. MONTERO, Les contrats de l'informatique et de l'internet, Brussel, Larcier, 2005, 182; L. MORIS, "Preambules" 

in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 320. Frankrijk: Cass. fr. com 23 september 2014, n° 13-15495 

en 13-15988, www.lextenso.fr ("Que l'acte de cession du 18 août 2009 stipule dans son préambule (<para/>8) que « les parties 

signent le présent acte afin de constater la réalisation partielle des cessions objet de la promesse de cession à savoir la cession 

partielle des actions, la cession de créance de comptes courants étant reportée comme déjà exposé »."); Cass. fr. 2e civ. 12 

februari 2015, n° 14-11923, www.lextenso.fr ("Que la convention de mise à disposition de locaux […] rappelle en préambule 

que le praticien souhaite s'installer en cabinet libéral et s'engager dans une participation active à l'offre de soins."); Rb. Parijs 

13 november 2008, GP 2008, 59 ("L'objet du protocole d'accord était, aux termes de son préambule, de mettre en commun les 

efforts des parties «pour favoriser la réalisation d'un projet de construction d'un pôle de recherche en neurobiologie» avec 

construction d'un bâtiment «exclusivement affecté à la recherche en neurobiologie et à la formation de cliniciens et de 

chercheurs dans ce domaine» avec un financement pour la plus grande partie effectué par la défenderesse."). Nederland: HR 

11 januari 1980, NJ 1981, 332 ("Recitals. 6 Reynolds and Turmac desire to enter into this Agreement for the purpose of settling 

all disputes between them with regard to the Winston and Whiston-trademarks."); HR 5 april 2013, NJB 2013, 808; RvdW 

2013, 521; JOR 2013, 198; NJ 2013, 214; TBR 2013, 119 ("WHEREAS Parties have agreed that the hardware for these Shops 

shall be supplied by Lundiform."); Amsterdam 19 november 2009, V-N 2010, 14.1.1; FutD 2010, 3 ("RECITALS. The parties 

desire to enter into an Agreement pursuant to which Consultant would obtain government approval, assist Company by 

marketing and consulting the full line of products and would be granted the exclusive right to consult [belanghebbende] 

products in to [Q-land]."); Rb. Amsterdam 10 september 2008, ECLI:NL:RBAMS:2008:BF0503, www.rechtspraak.nl 

("PREAMBULE: […] Bedoeling van de vaststellingsovereenkomst: […] Overwegende dat de afspraken die worden gemaakt 

in het kader van deze vaststellingsovereenkomst zo spoedig mogelijk zullen worden vastgelegd in een door de gemeente te 

ontwerpen nieuw bestemmingsplan voor het bestemmingsgebied Oud-Kortenhoef. […]."); Rb. Arnhem 3 februari 2011, 

ECLI:NL:RBARN:2011:BP5952, www.rechtspraak.nl ("Recitals. The object of this agreement is to bring together the moulds 

of MMA and the manufacturing capability and storage facilities of VDH."); Rb. 's-Gravenhage 30 november 2011, 

ECLI:NL:RBSGR:2011:BU6881, www.rechtspraak.nl ("Recitals: H. Lemnis and OTB wish to structure their cooperation by 

incorporating a joint venture company with the name Lemnis OTB Lighting B.V. (...)".); Rb. Noord-Holland 12 maart 2013 

(Een recital luidde:"Werknemer verklaart in beginsel beschikbaar te zijn om op afroepbasis voor Werkgever werkzaamheden 

te verrichten in de functie van Maatschappelijk Werker bij het Ambulante Team, iedere keer wanneer Werkgever dit wenselijk 

acht."."); Rb. Rotterdam 12 juni 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:6357, www.rechtspraak.nl ("RECITALS: […] C. Effice and the 

Distributor desire to enter into a distribution agreement providing for the marketing, service and licensing of the Software and 

the license to use Effice's trademarks, trade names and software programs in pursuit of customers, on the terms and conditions 

set forth in this Agreement."); R. P. J. L. TJITTES, "Uitleg van schriftelijke contracten", RMT 2005, 17; R. P. J. L. TJITTES, 

Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 35; W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, 

best practice rules and recommendations related to contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 56. Common law: The 

Wardens and Commonalty of the Mystery of Mercers of the City of London v New Hampshire Insurance Company [1992] WL 

895900 ("As the fourth recital indicates its broad purpose is "to save the obligee harmless against any and all losses which 

may result from the failure of the principal to faithfully employ for the purpose of the contract and liquidate in accordance 

with the terms and conditions of said contract all or any portion of the advance payment""); Yashvantrai Vallabhji Ondhia v 

Chandrakanet Vallabhdas Ondhia [2012] EWCA Civ 1927 2012 WL 4738928 ("Its opening recital reads: "The Parties wish 

to settle all disputes between them to the date thereof (including but not limited to the disputes in the claim, counterclaim and 

Part 20 claim in [then there is the reference to the High Court proceedings set out] and to separate their respective interests 

in various assets.""); CEL Group Ltd & Others v Nedlloyd Ltd & Another [2003] WL 1202667 ("Recital. CEL are haulage 

and transport operators and NLL wish to grant to CEL the exclusive right to provide overland haulage and transportation 

services (hereinafter referred to as "the services") to NLL within the United Kingdom excluding Northern Ireland on the 

following terms and conditions, and it is therefore agreed as follows."); Georgi Velichkov Barbudev v Eurocom Cable 
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Zo'n recital kan er als volgt uitzien: 

"De partijen hebben met kennis van zaken wederzijdse toegevingen gedaan en wensen een 

einde te maken aan elk gerezen of toekomstig geschil."1411 

In vele gevallen geven partijen bij het beschrijven van hun doel een kwalificatie aan de 

rechtshandeling.1412 Ze stellen dan dat ze een bepaald soort rechtshandeling wilden tot stand 

brengen. 

Zo'n recital kan er als volgt uitzien:  

"X. and Y. desire to enter into a distribution agreement providing for the marketing, service 

and licensing of the Software and the license to use X.'s trademarks, trade names and software 

programs in pursuit of customers, on the terms and conditions set forth in this Agreement."1413 

 OVERWEGINGEN BESCHRIJVEN BEWEEGREDEN VAN ÉÉN OF VAN BEIDE PARTIJEN – Ook de 

essentiële beweegreden van de partijen bij de opmaak van de rechtshandeling vindt vaak zijn 

neerslag in de overwegingen.1414 Partijen beschrijven dan de omstandigheden en de gegevens 

                                                 
Management Bulgaria Eood, Warburg Pincus International LLC, F.N. Cable Holdings B.V. [2011] EWHC 1560 (Comm) 2011 

WL 844071 ("This conclusion is reinforced by the recitals, which record that the parties "wish to finally settle all of the 

outstanding relations between them"."); K. A. ADAMS, "Who needs that "recital of consideration"?", BLT 2003, 48; K. A. 

ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 18; D. T. DALY, "Five Easy Ways 

To Make A Contact More Understandable: A Lesson From The Mackinac Bridge", Mich. B.J. 1999, 462; J. J. P. KROL, 

Construction Contract Law, New York, John Wiley and Sons Ltd, 1993, 44; J. P. NEHF, "Writing Contracts In The Client's 

Interest", SCL Rev. 1999, 157. Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Commercial Law As A Refuge From Contract Law: A 

Comparative And Uniform Law Perspective", Wayne L. Rev. 2000, 1858; M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International 

Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 65. 
1411 Cass. 13 september 2004, Arr.Cass. 2004, 1357; JLMB 2005, 1484; Pas. 2004, 1306. 
1412 Nederland: HR 25 maart 2011, RSV 2011,166, noot L. VAN DEN BERG ("In de considerans van de overeenkomst staat dat: 

"[…] e. het uitdrukkelijk niet de bedoeling van partijen is door middel van het sluiten van deze Overeenkomst een 

arbeidsovereenkomst te sluiten. In dit verband realiseert de Deelnemer zich dat de beschermende bepalingen van het 

arbeidsrecht derhalve geen toepassing vinden."); 's-Hertogenbosch 28 september 2010, ECLI:NL:GHSHE:2010:BN9372, 

www.rechtspraak.nl ("In de preambule wordt vermeld dat sprake is van huur van een perceel grond."); Rb. Noord-Holland 12 

maart 2013 ("De kantonrechter gaat ervanuit dat deze overeenkomst een zogenaamde voorovereenkomst betreft, welke 

overeenkomst niet gekwalificeerd kan worden als een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW. De kantonrechter 

leidt dit af uit de preambule en de tekst van artikel 1."); Rb. Rotterdam 17 oktober 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BY1147, 

www.rechtspraak.nl (""PREAMBLE. Whereas: •The Client desires to engage a specialized party to design and engineer 

(basic), and subsequently engineer (detail), procure, fabricate, deliver, construct, commission, test, and guarantee a Biomass-

to-Energy plant (BEC) at the Building Site on the basis of a lump-sum turnkey contract, all this as described in the 

Agreement."); Rb. Rotterdam 1 mei 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:CA3101, www.rechtspraak.nl ("RECITALS: A. on 

September 20, 2005, HCI and Parklaan entered into a turnkey purchase agreement, hereinafter referred to as: the "Turnkey 

Purchase Agreement" with respect to the continuous ground lease of a part of the parcel of land – owned by the municipality 

of Utrecht - located near at the Mercatorlaan, Utrecht, (…) referred to hereinafter as the "Property"."); Rb. Rotterdam 12 juni 

2013, ECLI:NL:RBROT:2013:6357, www.rechtspraak.nl ("RECITALS: […] C. Effice and the Distributor desire to enter into 

a distribution agreement providing for the marketing, service and licensing of the Software and the license to use Effice's 

trademarks, trade names and software programs in pursuit of customers, on the terms and conditions set forth in this 

Agreement."). Common law: Re Leyland DAF Ltd. [1994] B.C.C. 166 (Een recital stelde: "The parties hereto wish to enter 

into a frame agreement regarding transportation by transporter and/or storage of certain vehicles produced by the company, 

hereinafter called the "vehicles", such transportation/storage to be performed by the haulier and/or its subsidiaries."). 
1413 Nederland: Rb. Rotterdam 12 juni 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:6357, www.rechtspraak.nl. 
1414 M. COIPEL, Droit des sociétés commerciales: SA, SPRL et SCRL, Brussel, Kluwer, 2006, 1061; Frankrijk: Cass. fr. com. 

25 september 2012, n° 11-24301, www.lextenso.fr (Een recital luidde: "La société Nestlé France souhaite à son tour 

commercialiser des produits ethniques."); Kh. Parijs 27 juni 2013, GP 2014, 17 ("Attendu, ainsi que le fait valoir Truffle 

Capital, que le protocole précise, dans son préambule : « L'investisseur a exprimé le souhait de (…) afin de poursuivre le 

développement de l'activité sur la base du business plan présenté par LC et agréé par l'investisseur », et cite comme facteur 

déterminant sans lequel les parties n'auraient pas contracté « (…) les perspectives de développement de l'activité de la société, 

telles qu'elles apparaissent au business plan »".); S. DE KEYSER en K. DE VULDER, Strategische outsourcing: een analyse van 

de contractuele aanpak, Mechelen, Kluwer, 2004, 69; C. DESTEXHE, Le contrat de vente international: pour les exportateurs 
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die ertoe aanleiding hebben gegeven net deze voorliggende rechtshandeling, met deze bepaalde 

tegenpartij en dit weloverwogen voorwerp, te sluiten.1415  

Zo'n recital kan er als volgt uitzien: 

"Recitals.  

3 Turmac or its subsidiary or affiliated companies desire to acquire certain rights in the 

trademarks Brandon and Brandona.  

4 Reynolds, which in a number of countries outside the Netherlands, is the proprietor of the 

trademark Winston, with is used to distinguish cigarettes, has met wich difficulties in using this 

mark in the Netherlands, on account of Turmac's prior rights in the trademark Whiston.  

5 Turmac is willing to give Reynolds certain rights to use the trademark Winston in the 

Netherlands."1416  

                                                 
non-juristes, Luik, Edi.pro, 2005, 102; H. DE WILDE en W. VAN MINNEBRUGGEN, "Oprichting - Tijdelijke 

handelsvennootschap" in Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven, Mechelen, Kluwer, losbl.; G. DU FAUX en H. DE 

WILDE, "Maatschapovereenkomst" in Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven, Mechelen, Kluwer, losbl.; L. MORIS, 

"Preambules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 320; M. TAEYMANS, "ICT 

Consultancyovereenkomst" in Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven, Mechelen, Kluwer, losbl.. Nederland: HR 11 

januari 1980, NJ 1981, 332 ("Recitals. 3 Turmac or its subsidiary or affiliated companies desire to acquire certain rights in 

the trademarks Brandon and Brandona. 4 Reynolds, which in a number of countries outside the Netherlands, is the proprietor 

of the trademark Winston, with is used to distinguish cigarettes, has met wich difficulties in using this mark in the Netherlands, 

on account of Turmac's prior rights in the trademark Whiston. 5 Turmac is willing to give Reynolds certain rights to use the 

trademark Winston in the Netherlands."); HR 5 april 2013, NJB 2013, 808; RvdW 2013, 521; JOR 2013, 198; NJ 2013, 214; 

TBR 2013, 119 ("WHEREAS: Mexx intends to open approximately 36 Mexx Shops in the Lifestyle, Youth or Family Concept 

('Shops') in accordance with a newly developed Mexx Shop Concept in the year 2008;."); Leeuwarden 2 augustus 2011, 

ECLI:NL:GHLEE:2011:BR3969I, www.rechtspraak.nl ("In de preambule bij het contract wordt bepaald: ' F. The Purchaser 

acknowledges and accepts that the Assets are bought in the context of a bankruptcy and that [geïntimeerde] cannot give any 

guarantees or warranties of any kind whatsoever and that all risks and expenses related to the Assets as of the Completion 

Date are for the account of Purchaser. Sale and delivery takes place 'as is where is'.'"); Rb. Arnhem 26 maart 2008, JAR 2008, 

124; JOR 2008, 153; RO 2008, 45 ("Het sluiten van de SPA wordt in de preambule van de arbeidsovereenkomst genoemd als 

een van de redenen om de arbeidsovereenkomst te sluiten."); Rb. Rotterdam 3 december 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:9920, 

www.rechtspraak.nl (De aanhef stelde: " 1.3 […] wishes to participate in the […] Business Summit 21st june 2013 as a 

Participant, having special interests in making contact and in matching with Curacao, Haiti and Dominican Republic and / or 

other third parties that may be useful for […] business and/or lead to an agreement between […] and with the responsible of 

the countries and/or other third parties. 1.4 Additionally […] wishes to engage […] for preliminary planning of the 

contemplated contact/matchmaking with parties as meant in article 1.3, introduction and further assistance as set forth in 

exhibits:".); B. WESSELS, "Tien stappen bij het opstellen en beoordelen van contracten" in B. WESSELS (ed.), Contracten maken, 

Deventer, Kluwer, 2007, 11. Common law: Inland Revenue Commissioner Appellant v Europa Oil (N.Z.) Ltd. Respondent 21 

oktober 1970 [1971] 2 W.L.R. 55 [1971] A.C. 760 ("Whereas, the parties hereto accordingly are desirous of securing such 

benefits to Europa and for that purpose have agreed to enter into this present contract ..."); Fairstate Limited v General 

Enterprise & Management Limited, Atef Sarian [2010] EWHC 3072 (QB) 2010 WL 4810793 ("Recital (C): [Fairstate] wishes 

to engage [GEML] and to delegate certain of his powers in respect of the Property to [GEML] under the terms and conditions 

set out in this Agreement in respect of the ten flats at the Property and where [GEML] through its director Mr Atef Sarian is 

willing to provide a personal guarantee against any possible loss or damage to [Fairstate] copy of which is appended 

herewith."); D. T. DALY, "Five Easy Ways To Make A Contact More Understandable: A Lesson From The Mackinac Bridge", 

Mich. B.J. 1999, 462; M. H. S. JACOBSON, "A Checklist For Drafting Good Contracts", J. Ass'n Legal Writing Directors 2008, 

91; K. J. KIRKLAND, "You Say You Want A Revolution: The Troubled Legacy Of Sun Oil Co. (Delaware) v. Madeley", Tech 

L. Rev. 2008, 284; J. J. P. KROL, Construction Contract Law, New York, John Wiley and Sons Ltd, 1993, 44; J. P. NEHF, 

"Writing Contracts In The Client's Interest", SCL Rev. 1999, 157; A. D. SETHI, D. CARSON, B. L. WHITLOCK, "Boilerplate 

Provisions", Tex. J. Bus. L. 2011-12, 159; A. WALLACE, "A Drafting Reminder: Remember The Recitals", Mondaq 2015, 1; 

W. J. ZWALVE, "De historische context van de overeenkomst. Over uitleg van overeenkomsten in het Anglo-Amerikaanse 

recht", RMT 2010, 72. 
1415 L. MORIS, "Preambules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 320. 
1416 Nederland: HR 11 januari 1980, NJ 1981, 332. 
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Zo geven partijen bij een dading in de overwegingen bijvoorbeeld weer dat ze wederzijdse 

toegevingen hebben gedaan en welke deze zijn.1417 Het doen van wederzijdse toegevingen is 

een constitutief element van een dadingsovereenkomst.1418 Door deze opname willen ze een 

kwalificatie als onbenoemde vaststellingsovereenkomst vermijden. Partijen nemen de 

vermelding van de wederzijdse toegevingen best niet op in het corpus van de rechtshandeling, 

omdat ze geen wederzijdse rechten en plichten bevatten.  

 OVERWEGINGEN BESCHRIJVEN ALGEMENE INFORMATIE EN RELEVANTE FEITEN BIJ 

ONDERHANDELINGEN EN BIJ SLUITING CONTRACT – Overwegingen signaleren vaak informatie 

over de feiten en de omstandigheden op het moment van de onderhandelingen en van de 

contractsluiting.1419 Het gaat dan bijvoorbeeld om de persoonlijke omstandigheden van de 

                                                 
1417 Cass. 13 september 2004, Arr.Cass. 2004, 1357; JLMB 2005, 1484; Pas. 2004, 1306 ("Désirant régler par voie de 

transaction et conformément aux articles 2044 et suivants du Code civil les conséquences de l'accident survenu à la date 

susmentionnée, après débats et s'étant en toute connaissance de cause fait des concessions réciproques et désirant mettre fin 

à toute contestation née ou à naître, arrêtent et acceptent ce qui suit: […]."); Gent 2 oktober 2008, onuitg., maar geciteerd in 

Cass. 28 januari 2010, Act.dr.fam. 2012, 161, noot A. VAN GYSEL; Arr.Cass. 2010, 279; NJW 2010, 324, noot K. 

VANDENBERGHE; Pas. 2010, 278; RABG 2010, 755, noot B. VERLOOY; Rec.gén.enr.not. 2012, 345, noot E. BEGUIN; Rev.not.b. 

2012, 484, noot H. CASMAN; Rev.trim.dr.fam. 2010 (samenvatting), 1324; RW 2010-11 (samenvatting), 742; TGR-TWVR 2010, 

245; T.Not. 2012, 247 ("In de aanhef tot de dadingsovereenkomst wordt immers vooreerst expliciet als toelichting verwezen 

naar die feitelijke omstandigheid, waardoor volgt dat die derhalve duidelijk tot stand gekomen is als gevolg van een duidelijk 

omlijnd probleem, waarbij de partijen door het doen van wederzijdse toegevingen een oplossing hebben gezocht voor het 

bestaand dan wel te rijzen geschil tussen de (verweerders) enerzijds en de (eiseres) anderzijds met betrekking tot de verdeling 

van de nalatenschappen van hun overleden ouders.").  
1418 Cass. 31 oktober 2005, Arr. Cass. 2005, 2088; JTT 2006, 131, noot; Pas. 2005, 2084; RW 2008-09 (samenvatting), 492, 

noot ("Overwegende dat een dading een wederkerige overeenkomst is tussen partijen die elkaar wederzijdse toegevingen doen 

om een geschil te beëindigen of te voorkomen, zonder dat een van de partijen de gegrondheid van de aanspraken van de andere 

partij daarom erkent."); B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading in APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 

4. 
1419 M. COIPEL, Droit des sociétés commerciales: SA, SPRL et SCRL, Brussel, Kluwer, 2006, 1061; M. COIPEL, Droit des 

sociétés commerciales: SA, SPRL et SCRL, Brussel, Kluwer, 2006, 1062; H. DE WILDE en W. VAN MINNEBRUGGEN, 

"Oprichting - Tijdelijke handelsvennootschap" in Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven, Mechelen, Kluwer, losbl.; L. 

MORIS, "Preambules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 322. Frankrijk: Cass. fr. com. 28 april 

2009, n° 08-13044, 08-13049, www.lextenso.fr (De preambule stelde: "A l'issue d'une revue comptable et juridique du Groupe 

BVC qui s'est déroulée entre le 8 et le 22 juillet 2005, l'acquéreur a confirmé son intention d'acquérir le Groupe BVC."); Cass. 

fr. soc. 1 februari 2011, n° 08-45223, 08-45295, 09-65999, www.lextenso.fr ("Il est rappelé dans le préambule du contrat que 

le partenaire a satisfait aux critères de sélection figurant dans le dossier de candidature."); Cass. fr. 1e civ. 10 juli 2014, n° 

13-16941, www.lextenso.fr (Een overweging stelde: "Le cédant (Alex X...) a créé et dessiné 16 modèles de foyers à bois avec 

fabrication en fonte et 4 reproductions de ces modèles ont fait l'objet d'un dépôt à l'INPI de Lyon sous les n° 6 et 7 

(reproductions n° 36, 37, 46 et 47) du récépissé de dépôt référencé n° 1534 du 23 mai 1996, annexé aux présentes."); Cass. fr. 

soc. 4 februari 2015, n° 13-26718, www.lextenso.fr (De preambule luidde: "La direction du groupe Van Marcke a pris la 

décision de créer la société San Vam SA [...], Monsieur Marc X..., salarié de la société SAS Van Marcke Sanitaire et Chauffage 

[...] a accepté d'accompagner le développement de la société sur ce territoire; c'est ainsi que Monsieur Marc X... intègre la 

société San Vam SA à compter du 1er février 2009 en qualité d'animateur coordinateur de San Vam SA."); L. MAYER, "La 

transaction, un contrat spécial?", RTD civ. 2014, (523) n° 37. Nederland: Amsterdam 30 november 2004, NTFR 2007, 387; V-

N 2007, 25.10 (""RECITALS: 1. G (…) has entered into an agreement (…) with (…) X (…) pursuant to which X has agreed to, 

among other things, make a payment (the "Loan Repayment") in repayment of its obligations under certain indebtedness (…) 

to G in its capacity as the holder of such Indebtedness; 2. G is now the holder of the Indebtedness and has determined that X's 

financial position does not presently allow for repayment of the full amount wich X is obligated to pay in connection with the 

Indebtedness and that X's prospects are such that full repayment of the Indebtedness at some point in the future is very 

unlikely."); Rb. Amsterdam 10 september 2008, ECLI:NL:RBAMS:2008:BF0503, www.rechtspraak.nl ("PREAMBULE: 

Overwegende dat, in procedures […] de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State […] heeft bepaald dat de 

woonarken zijn afgemeerd in strijd met het geldende bestemmingsplan Oud-Kortenhoef, […] en dat de gemeente ten onrechte 

niet handhavend is opgetreden. Daarbij is overwogen dat geen concreet zicht bestaat op legalisering, welk concreet zicht zou 

rechtvaardigen dat niet handhavend zou worden opgetreden door de gemeente. Overwegende dat de gemeente heeft besloten 

om de bezwaarschriften van de omwonenden tegen de weigering om handhavend op te treden […] alsnog gegrond te verklaren 

[…]."); Rb. Rotterdam 25 januari 2013, Prg. 2013, 113 ("In de preambule van de overeenkomst is onder meer het volgende 
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partijen, om het economisch klimaat dat de totstandkoming van de overeenkomst omkadert, of 

om marktgebonden elementen.1420 Ook commerciële, politieke, technische of andere elementen 

die van invloed zijn geweest op de rechtshandeling zoals deze voorligt vinden dan hun 

neerslag.1421 Door deze omstandigheden in de recitals te vermelden, willen partijen aangeven 

dat ze op de hoogte zijn van deze feiten en dat deze feiten waar zijn.1422 Zo geven de 

contractanten bijvoorbeeld aan dat aan bepaalde voorwaarden om het contract te sluiten zijn 

voldaan.1423 Een recital kan ook weergeven dat een externe partij de transactie heeft 

                                                 
opgenomen: "dat de woning (kantonrechter:Wandeloordstraat 48 E) onderdeel uitmaakt van het herstructureringsproject 

Nieuw Crooswijk en zal worden gesloopt, - dat huurder schriftelijk heeft ingestemd met de beëindiging van de 

huurovereenkomst met betrekking tot de woning, - dat verhuurder aan huurder een nieuwe woning zal aanbieden in Nieuw 

Crooswijk (….), - dat verhuurder voor de duur van de bouw van de nieuwe woning aan huurder een wisselwoning ter 

beschikking stelt."); W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to 

contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 56. Common law: Shell Tankers (UK) Ltd v Astro Comino Armadora SA (The 

Pacific Colocotronis) [1981] 2 Lloyd's Rep. 40 ("WHEREAS the 'Pacific Colocotronis' (hereinafter referred to as 'the tanker' 

) is off the Dutch coast and has requested assistance, and the 'Drupa' (hereinafter referred to as 'the lightening ship' ) is 

available to render assistance by taking off part of the tanker's cargo and so lightening her."); Lomax Leisure Limited v Fabric 

London Limited 26 februari 2003, [2003] EWHC 307 (Ch) 2003 WL 933330 ("Recital (6) recites that the Company "has 

entered into a building contract with Marpaul", but the same had not yet been completed. Recital (7) recited that it "engaged 

Fothergill & Co Quantity Surveyors, to provide services to it in connection with the Building Contract ("the QS Contract")"."); 

K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 18; D. T. DALY, "Five Easy 

Ways To Make A Contact More Understandable: A Lesson From The Mackinac Bridge", Mich. B.J. 1999, 462; M. H. S. 

JACOBSON, "A Checklist For Drafting Good Contracts", J. Ass'n Legal Writing Directors 2008, 82; K. J. KIRKLAND, "You Say 

You Want A Revolution: The Troubled Legacy Of Sun Oil Co. (Delaware) v. Madeley", Tech L. Rev. 2008, 284; A. WALLACE, 

"A Drafting Reminder: Remember The Recitals", Mondaq 2015, 1. Rechtsvergelijkend: M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting 

International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 69, 74. 
1420 L. MORIS, "Preambules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 322. Nederland: Leeuwarden 2 

augustus 2011, ECLI:NL:GHLEE:2011:BR3969I, www.rechtspraak.nl ("In de preambule bij het contract wordt bepaald: ' F. 

The Purchaser acknowledges and accepts that the Assets are bought in the context of a bankruptcy and that [geïntimeerde] 

cannot give any guarantees or warranties of any kind whatsoever and that all risks and expenses related to the Assets as of the 

Completion Date are for the account of Purchaser. Sale and delivery takes place 'as is where is'.'"); Amsterdam 30 november 

2004, NTFR 2007, 387; V-N 2007, 25.10 (""RECITALS: 1. G (…) has entered into an agreement (…) with (…) X (…) pursuant 

to which X has agreed to, among other things, make a payment (the "Loan Repayment") in repayment of its obligations under 

certain indebtedness (…) to G in its capacity as the holder of such Indebtedness; 2. G is now the holder of the Indebtedness 

and has determined that X's financial position does not presently allow for repayment of the full amount wich X is obligated to 

pay in connection with the Indebtedness and that X's prospects are such that full repayment of the Indebtedness at some point 

in the future is very unlikely."). 
1421 Common law: Shell Tankers (UK) Ltd v Astro Comino Armadora SA (The Pacific Colocotronis) [1981] 2 Lloyd's Rep. 

40 ("WHEREAS the 'Pacific Colocotronis' (hereinafter referred to as 'the tanker' ) is off the Dutch coast and has requested 

assistance, and the 'Drupa' (hereinafter referred to as 'the lightening ship' ) is available to render assistance by taking off part 

of the tanker's cargo and so lightening her."). Rechtsvergelijkend: M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International 

Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 69. 
1422 M. COIPEL, Droit des sociétés commerciales: SA, SPRL et SCRL, Brussel, Kluwer, 2006, 1062; L. MORIS, "Preambules" in 

Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 315. Common law: K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, 

Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 407. Rechtsvergelijkend: M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. 

An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 74. 
1423 H. DE WILDE en W. VAN MINNEBRUGGEN, "Oprichting - Tijdelijke handelsvennootschap" in Bijvoorbeeld. Modellen voor 

het bedrijfsleven, Mechelen, Kluwer, losbl.; P. LALEMAN, "Kaderovereenkomst inzake onroerende leasing" in Bijvoorbeeld. 

Modellen voor het bedrijfsleven, Mechelen, Kluwer, losbl.. Frankrijk: Cass. fr. soc. 1 februari 2011, n° 08-45223, 08-45295, 

09-65999, www.lextenso.fr ("Il est rappelé dans le préambule du contrat que le partenaire a satisfait aux critères de sélection 

figurant dans le dossier de candidature."). Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules 

and recommendations related to contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 56. 
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goedgekeurd.1424 Daarnaast kan een overweging een verwijzing bevatten naar een hangend of 

afgesloten geschil.1425  

Zo'n recital kan er als volgt uitzien: 

"Overwegende dat een stedenbouwkundige vergunning op deze grond werd afgeleverd door de 

gemeente ... op ..., gekend onder het nummer ... 

Overwegende dat de Leasingnemer plannen heeft laten opstellen tot oprichting van het gebouw 

alsook de investeringskost en de uitvoeringstermijn van de bouwwerken heeft geraamd. 

Overwegende dat de Leasingnemer zich tot de Leasinggever heeft gewend teneinde 

financiering te bekomen van dit onroerend project, bestaande uit de grond en het gebouw, door 

middel van onroerende leasing."1426  

 OVERWEGINGEN BESCHRIJVEN VERLOOP VAN DE ONDERHANDELINGEN – Partijen kunnen in 

de overwegingen ook het verloop van de onderhandelingen die de sluiting van het contract zijn 

voorafgegaan, opnemen.1427 Ze beschrijven dan bijvoorbeeld de duur van de onderhandelingen, 

de moeilijkheden en de onenigheden die er tijdens de onderhandelingen zijn ontstaan, de 

gevoerde discussies, het bestaan van precontractuele documenten, de informatie die onderling 

werd uitgewisseld en dergelijke meer.1428 Dit is vooral nuttig bij complexe transacties, waar de 

precontractuele fase lang geduurd heeft.1429 

Zo'n preambule kan er als volgt uitzien: 

"OVERWEGENDE DAT 

E. De Partijen in onderling overleg in voldoende mate en detail de structuur en de wijze 

waarop de bedrijfsmatige doelstellingen kunnen worden gerealiseerd, hebben besproken 

samen met de kosten die daarmee gepaard zullen gaan. Zij hebben eveneens het wederzijds 

                                                 
1424 Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to 

contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 56. 
1425 Nederland: Rb. Amsterdam 10 september 2008, ECLI:NL:RBAMS:2008:BF0503, www.rechtspraak.nl ("PREAMBULE: 

Overwegende dat, in procedures […] de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State […] heeft bepaald dat de 

woonarken zijn afgemeerd in strijd met het geldende bestemmingsplan Oud-Kortenhoef, […] en dat de gemeente ten onrechte 

niet handhavend is opgetreden. Daarbij is overwogen dat geen concreet zicht bestaat op legalisering, welk concreet zicht zou 

rechtvaardigen dat niet handhavend zou worden opgetreden door de gemeente. Overwegende dat de gemeente heeft besloten 

om de bezwaarschriften van de omwonenden tegen de weigering om handhavend op te treden […] alsnog gegrond te verklaren 

[…]."). Rechtsvergelijkend: M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, 

New York, Transnational Publishers, 2006, 74. 
1426 P. LALEMAN, "Kaderovereenkomst inzake onroerende leasing" in Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven, Mechelen, 

Kluwer, losbl.. 
1427 M. COIPEL, Droit des sociétés commerciales: SA, SPRL et SCRL, Brussel, Kluwer, 2006, 1061; L. MORIS, "Preambules" in 

Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 321. Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. 

Techniques, best practice rules and recommendations related to contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 56. Common law: 

The Square Mile Partnership Limited v Fitzmaurice McCall Limited [2006] EWCA Civ 1690; [2006] WL 3846371 ("Steps 

taken in preparation for an agreement are usually referred to in the recitals to an agreement if they are referred to at all."); 

M. H. S. JACOBSON, "A Checklist For Drafting Good Contracts", J. Ass'n Legal Writing Directors 2008, 91; A. D. SETHI, D. 

CARSON, B. L. WHITLOCK, "Boilerplate Provisions", Tex. J. Bus. L. 2011-12, 159; A. WALLACE, "A Drafting Reminder: 

Remember The Recitals", Mondaq 2015, 3. Rechtsvergelijkend: M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. 

An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 73.  
1428 L. MORIS, "Preambules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 322. 
1429 Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to 

contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 56. 
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voordeel dat het aangaan van deze overeenkomst (hierna de 'Overeenkomst') inhoudt, 

afgewogen."1430  

 OVERWEGINGEN BESCHRIJVEN LINK MET ANDERE RECHTSHANDELINGEN – In een preambule 

nemen partijen wel eens consideransen op waarin ze melding maken van andere contracten of 

eenzijdige rechtshandelingen.1431 Ze behandelen hier zowel overeenkomsten tussen henzelf als 

contracten die gesloten zijn door één van de contractanten met een derde.1432 Zo komen 

bijvoorbeeld raamovereenkomsten, voorbereidende contracten, voorcontracten, gentlemen's 

agreements of intentieverklaringen, die tussen partijen zijn opgesteld tijdens de 

                                                 
1430 H. DE WILDE, "Service overeenkomst - Multinationale groep van verbonden ondernemingen (Service Level Agreement)", 

in Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven, Mechelen, Kluwer, losbl.. 
1431 M. BOLLEN, "Due diligence - Voorbereiding overdracht onderneming – Checklist" in Bijvoorbeeld. Modellen voor het 

bedrijfsleven, Mechelen, Kluwer, losbl.; M. COIPEL, Droit des sociétés commerciales: SA, SPRL et SCRL, Brussel, Kluwer, 

2006, 1061; L. MORIS, "Preambules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 323. Frankrijk: Cass. fr. 

com. 25 september 2012, n° 11-24301, www.lextenso.fr ("Mais attendu qu'après avoir rappelé les termes du préambule du 

contrat de 2003, selon lequel la société Nestlé France souhaitait à son tour commercialiser des produits ethniques et, eu égard 

aux relations nouées antérieurement par la société Charles avec la société Nestlé Maroc pour l'importation des deux potages, 

avait décidé de prendre appui sur les ressources marketing et industrielles du groupe, la cour d'appel a retenu que les parties 

avaient ainsi entendu se situer dans la continuation des relations antérieures, le but d'un contrat écrit étant de poursuivre et 

développer les relations existant entre la société Charles et le groupe Nestlé, en s'appuyant notamment sur l'expérience acquise 

par la société Charles dans le cadre de son partenariat informel avec la société Nestlé Maroc pour la commercialisation des 

mêmes produits."); Cass. fr. com. 4 juni 2013, n° 12-13002, www.lextenso.fr (Partijen hadden de volgende preambule 

opgenomen: "La MAIF et la compagnie IBM ont signé le 4 décembre 2004 un contrat, dont la référence est Contrat 

d'intégration de progiciel. Au cours de l'été 2005 les parties ont constaté des retards qui ont affecté différents sous -projets, 

retards qui conduisent à la redéfinition des charges et à la modification du planning. Les parties ont donc convenu d'actualiser 

le planning du projet, les charges IBM et MAIF, le prix ainsi que les conditions y afférentes. Ces conditions sont décrites ci-

dessous, Elles feront l'objet d'un amendement au contrat avant le 15 novembre, certaines dispositions feront l'objet de 

communication conjointe auprès des équipes MAIF et IBMK."); Cass. fr. soc. 9 juli 2014, n° 13-18483, www.lextenso.fr (Een 

recital luidde: "D'un commun accord entre les parties, tout contrat (ou accord) passé antérieurement entre le club et le joueur 

est annulé et remplacé par le présent contrat."); Cass. fr. soc. 22 oktober 2014, n° 13-18862, www.lextenso.fr (De preambule 

bepaalde: "Les dispositions annulent et remplaçent celles du contrat initial conclu le 19 novembre 2001, ainsi que celles de ses 

éventuels avenants successifs."); Cass. fr. soc. 11 december 2014, n° 13-17575, www.lextenso.fr (De preambule stelde: 

"L'accord fait suite à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail signé le 25 février 2000."); Kh. Parijs 17 

februari 2004, GP 2004, 47 ("La clause litigieuse est insérée dans une convention dont le préambule précise qu'elle rentre 

dans le cadre plus vaste du rapprochement entre deux entités commerciales."). Nederland: Rb. Amsterdam 8 april 2014, PJ 

2014, 104 (De preambule stelde: "Parties have the explicit wish to add an attachment to the original contract between the 

Dutch Employer and the Employee of 01-06-2000, whereby the new position of the Employee is defined as well as the reciprocal 

rights and duties of all parties of the underlying agreement. Therefore the existing contract between the Dutch Employer and 

the Employee in view of the international employment is extended, respectively in mutual agreement changed or amended as 

follows.".); R. P. J. L. TJITTES, "Uitleg van schriftelijke contracten", RMT 2005, 17; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke 

contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 36. Common law: Inland Revenue Commissioner Appellant v Europa Oil (N.Z.) 

Ltd. Respondent 21 oktober 1970 [1971] 2 W.L.R. 55 [1971] A.C. 760 ("Whereas, Gulf and Europa have further agreed that 

Gulf shall enter into a contract with Pan Eastern, within a reasonable time after its incorporation, for a supply of crude oil 

and the processing thereof and disposal of the products therefrom which contract is hereinafter referred to as the 'Processing 

Contract'."); Fairbriar plc v Philip van Reyk, Robert Bourne [2007] EWHC 2510 (Ch) [2007] WL 3236344 (""WHEREAS: (A) 

Fairbriar and VRDL entered into a Management Services Agreement on 30th January 2004 in terms of which VRDL agreed 

to provide services to Fairbriar and its subsidiaries in return for the fees and upon the terms set out therein (the "Management 

Services Agreement"); (B) Fairbriar, VRDL and PVR [Mr van Reyk] entered into an Investment and Shareholder's Deed on 

30th January 2004 for the regulation of their relationship as shareholders of VRDL (the "Investment Agreement"); (C) VRDL 

executed a loan stock instrument on 6th April 2004 creating up to £295,000 Redeemable Secured Loan Stock (the "RSLS 

Instrument"), and on the same date Fairbriar subscribed for £295,000 in nominal value of such loan stock; and (D) The parties 

wish to enter into this Supplemental Agreement to record certain amendments to their respective relationships with effect from 

Friday 1st October 2004 (the "effective date")."); A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar 

association, 2008, 18; A. WALLACE, "A Drafting Reminder: Remember The Recitals", Mondaq 2015, 1. Rechtsvergelijkend: 

M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational 

Publishers, 2006, 71. 
1432 L. MORIS, "Preambules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 323. 
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onderhandelingen, aan bod.1433 Partijen verwijzen ook regelmatig naar andere overeenkomsten 

die op hetzelfde moment zijn gesloten.1434 De vermelding van andere contracten gebeurt veel 

wanneer een contract deel uitmaakt van een bredere transactie, waarbij meerdere 

overeenkomsten zijn gesloten.1435 Door de verwijzing naar andere overeenkomsten, willen 

partijen het tussen hen gesloten contract situeren ten opzichte van andere contracten.1436 Ze 

leggen dan bijvoorbeeld uit waarom een voorafgaand contract is aangepast of vernieuwd,1437 

geven weer dat een vorig contract opgeheven is,1438 bepalen dat de gesloten overeenkomst 

kadert binnen al tussen partijen bestaande handelsbetrekkingen,1439 enzovoort.  

Zo'n recital kan er als volgt uitzien:  

"Overwegende dat 

                                                 
1433 L. MORIS, "Preambules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 323. 
1434 Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to 

contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 56. 
1435 Common law: K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 18. 
1436 M. COIPEL, Droit des sociétés commerciales: SA, SPRL et SCRL, Brussel, Kluwer, 2006, 1061; L. MORIS, "Preambules" in 

Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 323. Nederland: R. P. J. L. TJITTES, "Uitleg van schriftelijke 

contracten", RMT 2005, 17; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 36. 

Common law: Inland Revenue Commissioner Appellant v Europa Oil (N.Z.) Ltd. Respondent 21 oktober 1970 [1971] 2 

W.L.R. 55 [1971] A.C. 760 ("Whereas, Gulf and Europa have further agreed that Gulf shall enter into a contract with Pan 

Eastern, within a reasonable time after its incorporation, for a supply of crude oil and the processing thereof and disposal of 

the products therefrom which contract is hereinafter referred to as the 'Processing Contract';"); A. ADAMS, A Manual of Style 

for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 18; A. WALLACE, "A Drafting Reminder: Remember The 

Recitals", Mondaq 2015, 1. Rechtsvergelijkend: M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of 

Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 71. 
1437 Frankrijk: Cass. fr. com. 4 juni 2013, n° 12-13002, www.lextenso.fr (De preambule stelde: "Au cours de l'été 2005 les 

parties ont constaté des retards qui ont affecté différents sous-projets, retards qui conduisent à la redéfinition des charges et 

à la modification du planning. Les parties ont donc convenu d'actualiser le planning du projet, les charges IBM et MAIF, le 

prix ainsi que les conditions y afférentes. Ces conditions sont décrites ci-dessous, Elles feront l'objet d'un amendement au 

contrat avant le 15 novembre, certaines dispositions feront l'objet de communication conjointe auprès des équipes MAIF et 

IBMW."). Nederland: Rb. Amsterdam 8 april 2014, PJ 2014, 104 (De preambule vatte aan: "In view of the development of the 

international career of the Employee and the extension of Sigma Coatings Industry Netherlands BV, the Dutch Employer, which 

is also the original Employer, has offered the Employee, who herewith explicitly accepts, an international function, which shall 

be executed simultaneously on the territories of different countries in service of on the one hand the Dutch Employer and on 

the other the Polish Employer. Taking into account this offer and the acceptation by the Employee, parties have the explicit 

wish to add an attachment to the original contract between the Dutch Employer and the Employee of 01-06-2000.".); Rb. 

Amsterdam 8 april 2014, PJ 2014, 104 (De preambule stelde: "Parties have the explicit wish to add an attachment to the 

original contract between the Dutch Employer and the Employee of 01-06-2000, whereby the new position of the Employee is 

defined as well as the reciprocal rights and duties of all parties of the underlying agreement. Therefore the existing contract 

between the Dutch Employer and the Employee in view of the international employment is extended, respectively in mutual 

agreement changed or amended as follows.".); J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and 

recommendations related to contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 56. 
1438 Frankrijk: Cass. fr. soc. 9 juli 2014, n° 13-18483, www.lextenso.fr (Een recital luidde: "D'un commun accord entre les 

parties, tout contrat (ou accord) passé antérieurement entre le club et le joueur est annulé et remplacé par le présent contrat."); 

Cass. fr. soc. 22 oktober 2014, n° 13-18862, www.lextenso.fr (De preambule bepaalde: "Les dispositions annulent et 

remplaçent celles du contrat initial conclu le 19 novembre 2001, ainsi que celles de ses éventuels avenants successifs."). 
1439 Frankrijk: Cass. fr. com. 25 september 2012, n° 11-24301, www.lextenso.fr ("Mais attendu qu'après avoir rappelé les 

termes du préambule du contrat de 2003, selon lequel la société Nestlé France souhaitait à son tour commercialiser des 

produits ethniques et, eu égard aux relations nouées antérieurement par la société Charles avec la société Nestlé Maroc pour 

l'importation des deux potages, avait décidé de prendre appui sur les ressources marketing et industrielles du groupe, la cour 

d'appel a retenu que les parties avaient ainsi entendu se situer dans la continuation des relations antérieures, le but d'un 

contrat écrit étant de poursuivre et développer les relations existant entre la société Charles et le groupe Nestlé, en s'appuyant 

notamment sur l'expérience acquise par la société Charles dans le cadre de son partenariat informel avec la société Nestlé 

Maroc pour la commercialisation des mêmes produits."); Cass. fr. soc. 11 december 2014, n° 13-17575, www.lextenso.fr (De 

preambule stelde: "L'accord fait suite à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail signé le 25 février 

2000."); Kh. Parijs 17 februari 2004, GP 2004, 47 ("La clause litigieuse est insérée dans une convention dont le préambule 

précise qu'elle rentre dans le cadre plus vaste du rapprochement entre deux entités commerciales."). 
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- tussen de begunstigde en de opdrachtgever op ... een contract met referte ... werd afgesloten 

met het oog op .... 

- dit contract voorziet dat door de opdrachtgever ten gunste van de begunstigde een 

betalingsgarantie ad maximum het in hoofde vermelde bedrag dient neergelegd te worden als 

waarborg voor de goede uitvoering van de door de opdrachtgever aangegane 

betalingsverplichtingen."1440 

 OVERWEGINGEN BESCHRIJVEN WENS PARTIJEN OM OVERWEGINGEN SCHRIFTELIJKE 

NEERSLAG TE GEVEN – Contractpartijen nemen ook wel eens een zogenaamde "step up recital" 

op.1441 Dit is een overweging waarin partijen weergeven dat ze de achtergrond van het contract 

of het overeengekomene een schriftelijke neerslag willen geven.1442 Een dergelijke recital is 

overbodig: het feit dat deze bepalingen neergeschreven staan, wijst al op zichzelf op de 

bedoeling van de partijen deze op schrift te zetten.1443 

Zo'n recital kan er als volgt uitzien:  

" OVERWEGENDE DAT[…] 

F. De Partijen daarom wensen deze Overeenkomst te ondertekenen om de voorwaarden die 

hun relatie zal beheersen, vast te leggen en te documenteren.."1444 

2. Functie van overwegingen  

 OVERWEGINGEN ENKEL GEBRUIKEN WANNEER DIT NUTTIG IS – Partijen kunnen 

overwegingen invoegen enkel en alleen om zich te conformeren aan de gewoonte om recitals 

op te nemen.1445 Toch is het aangeraden dit enkel te doen wanneer het een meerwaarde kan 

bieden voor de rechtshandeling.1446 Het gebruik van preambules is niet altijd even nuttig. Soms 

hebben deze geen toegevoegde waarde.  

                                                 
1440 G. BOSMAN, "(Bank)garanties op eerste verzoek / autonome garantie" in Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven, 

Mechelen, Kluwer, losbl.. 
1441 Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to 

contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 56. 
1442 Nederland: HR 5 april 2013, NJB 2013, 808; RvdW 2013, 521; JOR 2013, 198; NJ 2013, 214; TBR 2013, 119 ("WHEREAS: 

[…] (E) Parties have furthermore discussed and agreed upon the applicable terms and wish to lay down their understanding 

in writing."); W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to contract 

drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 56. Common law: Turner v Copeland & Anor [2000] WL 1918523 ("A further recital, 2(1), 

provides: 'The parties hereto wish to reduce to writing the terms which have applied and which shall continue to apply in 

respect of the engagement by Firstars of KRT to supply the Services and in respect of a share of Firstar's income payable to 

KRT.'"). 
1443 Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to 

contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 56. 
1444 H. DE WILDE, "Service overeenkomst - Multinationale groep van verbonden ondernemingen (Service Level Agreement)", 

in Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven, Mechelen, Kluwer, losbl.. 
1445 L. MORIS, "Preambules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 318. Common law: P. BUTT en R. 

CASTLE, Modern Legal Drafting: A Guide to Using Clearer Language, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, 217. 

Rechtsvergelijkend: M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, 

Transnational Publishers, 2006, 79, 101. 
1446 L. MORIS, "Preambules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 318. Common law: K. A. ADAMS, 

A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 19; M. H. S. JACOBSON, "A Checklist For 

Drafting Good Contracts", J. Ass'n Legal Writing Directors 2008, 91; J. P. NEHF, "Writing Contracts In The Client's Interest", 

SCL Rev. 1999, 158; A. WALLACE, "A Drafting Reminder: Remember The Recitals", Mondaq 2015, 4. Rechtsvergelijkend: 

M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational 

Publishers, 2006, 101. 
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Zo is het bijvoorbeeld nutteloos recitals in te voegen waarin partijen weergeven dat partij X 

met het gesloten contract aandelen wil verkopen aan partij Y en dat Y aandelen wil kopen van 

X, omdat dergelijke informatie valt af te leiden uit de inhoud van het contract zelf, en normaal 

gezien ook uit de titel van de rechtshandeling.1447  

Meer nog, soms zijn recitals niet enkel nutteloos, maar staan ze net aan de oorsprong van 

geschillen tussen partijen. Een preambule kan immers rechtstreeks aanleiding geven tot 

onduidelijkheden binnen een rechtshandeling.1448 Een bepaling uit de preambule kan in 

contradictie zijn met een bepaling uit het corpus van de rechtshandeling.1449 Preambules kunnen 

echter ook zeer nuttig zijn, zodat het gebruik ervan niet a priori mag afgewezen worden.1450 Bij 

de opstelling van een overeenkomst moet de redacteur stilstaan bij elke individuele recital en 

zich afvragen met welk doel hij deze in de rechtshandeling opneemt.1451 Is er geen specifiek 

doel aan te wijzen, dan is de overweging nutteloos en moet deze weggelaten worden.1452  

 OVERWEGINGEN ZIJN VAAK NUTTIG OMDAT ZE RECHTSGEVOLGEN KUNNEN HEBBEN – De 

techniek van de invoeging van een preambule in een overeenkomst is Angelsaksisch van 

oorsprong, maar is vandaag de dag wijdverbreid.1453 De preambule vormt dan ook in vele 

gevallen een waardevolle aanvulling op een rechtshandeling. Zo kunnen overwegingen 

bijvoorbeeld aangewend worden om standaardcontracten, die contractbedingen bevatten die 

letterlijk zijn overgenomen uit andere overeenkomsten, te individualiseren en te 

personaliseren.1454 Belangrijker is echter dat overwegingen bij een rechtshandeling 

rechtsgevolgen met zich kunnen meebrengen, zodat ze soms van doorslaggevend belang zijn in 

geschillen.  

                                                 
1447 Common law: K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 19. 
1448 L. MORIS, "Preambules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 318. Common law: J. P. NEHF, 

"Writing Contracts In The Client's Interest", SCL Rev. 1999, 157; A. WALLACE, "A Drafting Reminder: Remember The 

Recitals", Mondaq 2015, 3. Rechtsvergelijkend: M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of 

Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 98. 
1449 L. MORIS, "Preambules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 318-319. Rechtsvergelijkend: M. 

FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational 

Publishers, 2006, 98. Common law: J. P. NEHF, "Writing Contracts In The Client's Interest", SCL Rev. 1999, 157-158; A. 

WALLACE, "A Drafting Reminder: Remember The Recitals", Mondaq 2015, 3. 
1450 L. MORIS, "Preambules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 319. Common law: J. P. NEHF, 

"Writing Contracts In The Client's Interest", SCL Rev. 1999, 158; A. D. SETHI, D. CARSON, B. L. WHITLOCK, "Boilerplate 

Provisions", Tex. J. Bus. L. 2011-12, 159; A. WALLACE, "A Drafting Reminder: Remember The Recitals", Mondaq 2015, 3. 
1451 Common law: M. H. S. JACOBSON, "A Checklist For Drafting Good Contracts", J. Ass'n Legal Writing Directors 2008, 91; 

A. WALLACE, "A Drafting Reminder: Remember The Recitals", Mondaq 2015, 4. Rechtsvergelijkend: M. FONTAINE en F. DE 

LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 101. 
1452 Common law: M. H. S. JACOBSON, "A Checklist For Drafting Good Contracts", J. Ass'n Legal Writing Directors 2008, 91; 

A. WALLACE, "A Drafting Reminder: Remember The Recitals", Mondaq 2015, 4. Rechtsvergelijkend: M. FONTAINE en F. DE 

LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 101. 
1453 Common law: A. WALLACE, "A Drafting Reminder: Remember The Recitals", Mondaq 2015, 1. Rechtsvergelijkend: F. 

DE LY, "Commercial Law As A Refuge From Contract Law: A Comparative And Uniform Law Perspective", Wayne L. Rev. 

2000, 1858; M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, 

Transnational Publishers, 2006, 60, 101. 
1454 Rechtsvergelijkend: M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New 

York, Transnational Publishers, 2006, 90. 
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 OVERWEGINGEN NUTTIG ALS BEWIJS – Overwegingen hebben een bewijsfunctie.1455 Door 

bepalingen op te nemen in een preambule, geven partijen aan dat ze deze als correct en waar 

beschouwen.1456 Op deze manier zorgen de partijen ervoor dat de overwegingen een bewijs 

vormen van de waarheid van bepaalde feiten.1457 Contractpartijen kunnen bij een later geschil 

moeilijk stellen dat ze niet op de hoogte zijn van de informatie die in de overwegingen is 

opgenomen, omdat deze in de akte staat die ze hebben ondertekend.1458  

 OVERWEGINGEN NUTTIG BIJ APPRECIATIE WILSGEBREKEN EN VERBORGEN GEBREKEN – 

Verder spelen recitals een rol bij de appreciatie van wilsgebreken.1459 Vooral recitals die de 

omstandigheden die de sluiting van de rechtshandeling omgeven hebben of de essentiële 

beweegreden van de partijen omschrijven, zijn dan relevant.1460 Blijkt uit de recitals dat een 

partij een doorslaggevend belang hechtte aan bepaalde elementen, en dat de tegenpartij hiervan 

ook op de hoogte was, dan kan dit een belangrijk element zijn om te besluiten tot dwaling of 

bedrog.1461 Geeft de preambule een verklaring weer van een partij, die later fout blijkt te zijn, 

dan kan dit ook een aanwijzing zijn dat er sprake is van dwaling of bedrog.1462 Soms kan een 

verklaring ook een indicatie zijn voor het bestaan van een verborgen gebrek.1463 Wanneer de 

                                                 
1455 Frankrijk: L. MAYER, "La transaction, un contrat spécial?", RTD civ. 2014, (523) n° 37. Common law: K. LEWISON, The 

Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 407. 
1456 M. COIPEL, Droit des sociétés commerciales: SA, SPRL et SCRL, Brussel, Kluwer, 2006, 1062; L. MORIS, "Preambules" in 

Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 315. Nederland: Leeuwarden 2 augustus 2011, 

ECLI:NL:GHLEE:2011:BR3969I, www.rechtspraak.nl ("In de preambule bij het contract wordt bepaald: ' F. The Purchaser 

acknowledges and accepts that the Assets are bought in the context of a bankruptcy and that [geïntimeerde] cannot give any 

guarantees or warranties of any kind whatsoever and that all risks and expenses related to the Assets as of the Completion 

Date are for the account of Purchaser. Sale and delivery takes place 'as is where is'.'"). Common law: IMH Investments Ltd 

v Trinidad Home Developers Ltd [1994] F.S.R. 616 ("The facts stated in the recital were agreed upon by both parties as true 

and formed the basis of the transaction between them."); K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and 

Maxwell, 2007, 407. Rechtsvergelijkend: M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of 

Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 74. 
1457 M. COIPEL, Droit des sociétés commerciales: SA, SPRL et SCRL, Brussel, Kluwer, 2006, 1062; L. MORIS, "Preambules" in 

Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 322. Common law: K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, 

Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 407; X., "The Effect of Recitals in Contracts", Columbia Law Review 1935, 574. 

Rechtsvergelijkend: M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, 

Transnational Publishers, 2006, 74. 
1458 M. COIPEL, Droit des sociétés commerciales: SA, SPRL et SCRL, Brussel, Kluwer, 2006, 1062; L. MORIS, "Preambules" in 

Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 322. 
1459 M. COIPEL, Droit des sociétés commerciales: SA, SPRL et SCRL, Brussel, Kluwer, 2006, 1062. Rechtsvergelijkend: M. 

FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational 

Publishers, 2006, 88, 91-92.  
1460 L. MORIS, "Preambules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 320-321. Nederland: Rb. 's-

Gravenhage 1 juni 2011, ECLI:NL:RBSGR:2011:BU2506, www.rechtspraak.nl (Onder andere op basis van de preambule 'dat 

[A] beschikt over kennis en ervaring op het gebied van ICT-advies en marketing', probeerde zijn tegenpartij een overeenkomst 

nietig te laten verklaren op grond van dwaling."). Rechtsvergelijkend: M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International 

Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 91. 
1461 L. MORIS, "Preambules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 321. Rechtsvergelijkend: M. 

FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational 

Publishers, 2006, 91. 
1462 Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to 

contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 56. Rechtsvergelijkend: M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International 

Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 91. 
1463 Brussel 26 november 2013, T.Not. 2014, 241 (In het contract stond: "De verkoopster verklaart dat er voor de door haar 

opgerichte gebouwen en/of uitgevoerde verbouwingswerken de nodige vergunningen werden afgeleverd.", terwijl die 

vergunningen niet in orde waren. De rechter besloot tot een verborgen gebrek.) Zie ook B. TILLEMAN en D. DE TROIJ, "Overzicht 

van rechtspraak kooprecht (2011-2014)" in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die 

Keure, 2014, 98. 
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ene partij een verklaring doet over de goede staat van een goed, terwijl uiteindelijk blijkt dat 

het goed gebreken vertoont, kan de verklaring gebruikt worden om aan te tonen dat het om een 

verborgen gebrek ging. 

A. was 100% aandeelhouder en directeur van A. Consultancy. B. was 100% aandeelhouder en 

directeur van B. Beheer. Sywan Solutions, mee opgericht door B., verleende diensten op het 

gebied van informatietechnologie, communicatie en detachering. B. kwam met A. in gesprek 

over een mogelijk samenwerkingsverband met betrekking tot Sywan Solutions. A. 

Consultancy, vertegenwoordigd door A., en B. Beheer, vertegenwoordigd door B., sloten een 

samenwerkingsovereenkomst met als opschrift "overeenkomst op hoofdlijnen". De preambule 

van deze overeenkomst vermeldde onder andere "dat [A] beschikt over kennis en ervaring op 

het gebied van ICT-advies en marketing". Later bleek dat de prestaties van A. tegenvielen. B. 

en Sywan Solutions meenden dat de overeenkomst op hoofdlijnen nietig was, aangezien A. 

helemaal niet over de gewenste kwaliteiten beschikte. Ze meenden dat er sprake was van 

dwaling op grond van mededelingen van A., die ook in de preambule waren opgenomen. De 

rechter oordeelde echter dat "het uitblijven van extra omzet die op het conto van A. kan worden 

geschreven, moet worden gekarakteriseerd als een teleurgestelde toekomstverwachting. 

Hierop kan, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:228 lid 2 BW, een dwaling niet worden 

gegrond."1464 

 OVERWEGINGEN NUTTIG BIJ INVULLING ZORGVULDIGHEIDSNORM EN CULPA IN 

CONTRAHENDO – De omschrijving van de expertise en kennis van de contractpartijen is 

bijvoorbeeld nuttig bij de beoordeling van de aansprakelijkheid van de partijen.1465 Beschrijven 

partijen in de preambule een contractant als "wereldleider" of "met een grote expertise", dan 

mag de rechter, bij de beoordeling van de mogelijke aansprakelijkheid van die partij, hoge eisen 

stellen aan de kwaliteit van het geleverde werk.1466 Ook voor de evaluatie van de vraag of er 

sprake is van een culpa in contrahendo, omdat de partijen hun precontractuele 

informatieplichten niet hebben nageleefd, kunnen recitals hulp bieden, namelijk wanneer ze de 

precontractuele fase omschrijven.1467 

                                                 
1464 Nederland: Rb. 's-Gravenhage 1 juni 2011, ECLI:NL:RBSGR:2011:BU2506, www.rechtspraak.nl. 
1465 M. COIPEL, Droit des sociétés commerciales: SA, SPRL et SCRL, Brussel, Kluwer, 2006, 1062; H. DE WILDE en W. VAN 

MINNEBRUGGEN, "Oprichting - Tijdelijke handelsvennootschap" in Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven, Mechelen, 

Kluwer, losbl.; L. MORIS, "Preambules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 321. Frankrijk: Parijs 

14 februari 2013, PA 2013, 4 ("Que les contrats signés par elle avec la société Starvision indiquaient en préambule que « la 

boxe bénéficie d'une exposition privilégiée sur Canal + et Canal + désire, notamment renforcer la qualité de ses 

retransmissions en apportant aux téléspectateurs des boxeurs ayant acquis une notoriété », ce qui démontre que le 

développement de la boxe s'inscrivait pour elle dans une politique de positionnement médiatique, d'autre part, qu'elle était 

seule sur le marché de la diffusion des réunions de boxe et qu'elle aurait parfaitement pu, bien avant 2008, alerter la société 

Starvision de son souhait."). Rechtsvergelijkend: M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of 

Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 88, 93-94.  
1466 M. COIPEL, Droit des sociétés commerciales: SA, SPRL et SCRL, Brussel, Kluwer, 2006, 1062; L. MORIS, "Preambules" in 

Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 321. Rechtsvergelijkend: M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting 

International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 93-94. 
1467 T : L. MORIS, "Preambules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 322. Frankrijk: Cass. fr. com. 

14 januari 2003, n° 01-10.120, www.legifrance.gouv.fr ("Mais attendu que l'arrêt relève, qu'aux termes du préambule et de 

l'article 18 du contrat de franchise, le franchisé a reconnu avoir eu communication de tous documents et informations 

précontractuels exigés par la loi du 31 décembre 1989 et son décret d'application ; qu'il retient que M. X..., qui avait 

préalablement à la signature du contrat manifesté son intention d'obtenir divers renseignements, n'avait pu accepter de 

s'engager sans les avoir au préalable reçus."); Cass. fr. com. 28 mei 2013, n° 11-27256, www.lextenso.fr ("Et attendu, enfin, 

qu'ayant retenu que le préambule du contrat de franchise précisait que le franchisé reconnaissait avoir eu communication de 

tous les documents et informations précontractuels exigés par la législation applicable, la cour d'appel a répondu aux 
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H. richtte de vennootschap Jagimmo op om een vastgoedkantoor in Rouen uit te baten, in het 

kader van een franchising, gesloten met Laforêt en Laforêt Immobilier. Bij het faillissement 

van Jagimmo wierp de curator de nietigheid van het franchisecontract op, wegens miskenning 

van de precontractuele informatieplicht opgelegd aan franchisegevers. Bij de sluiting van de 

overeenkomst hadden de partijen een document opgesteld waarin ze vermeldden: "Je, 

soussigné (nom et adresse), reconnais avoir reçu de la société Laforêt Immobilier des 

informations sincères et complètes, de nature à me permettre d'intégrer le réseau de franchise 

Laforêt Immobilier en toute connaissance de cause." In de preambule van het contract hadden 

partijen daarnaast ook de volgende overweging opgenomen "L'Agence reconnaît notamment 

avoir eu la possibilité et le temps nécessaire avant la signature du présent contrat, pour 

réfléchir, se faire conseiller, conformément à la loi Doubin." Op basis van deze gegevens 

oordeelde de rechter dat aan de precontractuele informatieplicht was voldaan.1468 

 OVERWEGINGEN NUTTIG BIJ APPRECIATIE OVERMACHT, IMPREVISIE OF RECHTSMISBRUIK – 

Overwegingen zijn soms nuttig wanneer de rechter in een later geschil moet nagaan of er sprake 

is van overmacht of imprevisie.1469 Dit geldt vooral wanneer de recitals gedetailleerde 

informatie bevatten over de omstandigheden op het ogenblik van de onderhandelingen en bij 

de sluiting van het contract.1470 Ook wanneer een partij inroept dat zijn medecontractant 

rechtsmisbruik pleegt, wanneer deze de verdere uitvoering van de overeenkomst vordert, terwijl 

de omstandigheden fundamenteel gewijzigd zijn, kan een overweging van nut zijn.1471  

Partijen kunnen in de overwegingen opnemen dat ze het contract hebben gesloten omwille van 

het bestaan van een bepaald distributienetwerk of omwille van de mogelijkheid die de 

tegenpartij heeft om onder voordelige voorwaarden bevoorradingscontracten te sluiten. Moet 

de contractuele verhouding blijven bestaan wanneer deze omstandigheden niet meer 

bestaan?1472  

 OVERWEGINGEN NUTTIG BIJ INTERPRETATIE OVEREENKOMST EN BEPALING INHOUD 

OVEREENKOMST – De in de praktijk belangrijkste functie van overwegingen is echter hun 

interpretatieve waarde (nrs. 378 en volgende). Ook geven partijen in sommige gevallen 

contractuele waarde aan een preambule (nrs. 373 en volgende). Omdat deze functies binnen het 

                                                 
conclusions prétendument délaissées."); Kh. Parijs 5 november 2002, GP 2003, 22 ("Que le préambule du contrat de franchise 

(p. 3) précise que la franchisée a décidé d'ouvrir un magasin Geneviève Lethu après étude et notamment au vu desdits 

documents et renseignements, qu'il est constant que M. et Mme Armand exerçaient des fonctions de cadre dirigeant dans des 

activités commerciales à Barcelone; Attendu que le franchisé ne soutient pas qu'en l'absence d'une étude de marché dans la 

phase précontractuelle, son consentement aurait été vicié et ne poursuit pas l'annulation du contrat."); Kh. Parijs 18 maart 

2005, GP 2005, 32 (Omdat de preambule van een franchisecontract stelde: «L'Agence reconnaît notamment avoir eu la 

possibilité et le temps nécessaire avant la signature du présent contrat, pour réfléchir, se faire conseiller, conformément à la 

loi Doubin», oordeelde de rechter dat aan de precontractuele informatieplicht was voldaan.). 
1468 Frankrijk: Kh. Parijs 18 maart 2005, GP 2005, 32. 
1469 M. COIPEL, Droit des sociétés commerciales: SA, SPRL et SCRL, Brussel, Kluwer, 2006, 1062; L. MORIS, "Preambules" in 

Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 322. Rechtsvergelijkend: M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting 

International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 70, 88, 92-93. 
1470 L. MORIS, "Preambules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 322. Rechtsvergelijkend:M. 

FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational 

Publishers, 2006, 70, 88, 92. 
1471 L. MORIS, "Preambules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 323. Common law: J. P. NEHF, 

"Writing Contracts In The Client's Interest", SCL Rev. 1999, 158 
1472 Rechtsvergelijkend: M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New 

York, Transnational Publishers, 2006, 92. 
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bestek van dit onderzoek het grootste belang tonen, behandelen we deze elk in een afzonderlijk 

hoofdstuk. 

3. Contractuele waarde 

 OVERWEGINGEN HEBBEN GEEN CONTRACTUELE WAARDE … – De inhoud van overwegingen 

beperkt zich normaal gezien tot achtergrondinformatie over de gesloten rechtshandeling. In een 

preambule nemen contractanten in principe geen juridisch bindende afspraken op.1473 Een 

preambule kan beschouwd worden als een neutraal deel van de rechtshandeling, dat slechts 

beschrijvend en verklarend is.1474 Omwille van het gebrek aan contractuele waarde, schenken 

partijen over het algemeen minder aandacht aan de accurate formulering van de preambule dan 

aan de redactie van de eigenlijke rechtshandeling.1475 Inhoudelijk gezien maakt de preambule 

aldus geen deel uit van de eigenlijke rechtshandeling (nr. 357). Overwegingen zijn slechts een 

                                                 
1473 L. MORIS, "Preambules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 318. Frankrijk: P. H. 

ANTONMATTEI, "Les éléments du contrat de travail", Droit social 1999, (330) n° 16; P. H. ANTONMATTEI, Les clauses du contrat 

de travail, Parijs, Editions Liaisons, 2005, 13. Nederland: Rb. Haarlem 24 maart 2004, ECLI:NL:RBHAA:2004:AO8130, 

www.rechtspraak.nl ("Aan die regeling doet niet af dat in de considerans van de vaststellingsovereenkomst sprake is van een 

vastlegging van afspraken "ter finale oplossing van alle (mogelijke) discussiepunten". Gelet op de vèrstrekkende betekenis van 

een kwijtingafspraak in de door Havenmeester c.s. bedoelde zin had een dergelijke partijafspraak met zoveel woorden in een 

contractsbepaling tot uitdrukking moeten zijn gebracht teneinde het door Havenmeester c.s. voorgestane resultaat te kunnen 

bewerkstelligen."); Rb. Rotterdam 3 december 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:9920, www.rechtspraak.nl ("De artikelen 1.3 en 

1.4, waarop [eiser] zich beroept, staan onder het kopje "Recitals". Die artikelen bevatten daarom in beginsel geen 

verbintenissen van (een van) de partijen.."); Rb. Noord-Holland 12 februari 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:726, 

www.rechtspraak.nl ("Een preambule is een inleiding of considerans bij – in dit geval – een overeenkomst tussen CAO sluitende 

partijen. Zowel gelet op de tekst als de strekking van de Preambule, moet ervan worden uit gegaan dat deze geen deel uitmaakt 

van de CAO maar veeleer kwalificeert als een "intentie- of grondslagen document."); B. WESSELS, "Tien stappen bij het 

opstellen en beoordelen van contracten" in B. WESSELS (ed.), Contracten maken, Deventer, Kluwer, 2007, 11; W. J. H. 

WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to contract drafting, Deventer, 

Kluwer, 2011, 57. Common law: Inland Revenue Commissioners v Raphael [1935] A.C. 96 ("The reciting part of a deed is 

not at all a necessary part either in law or equity. It may be made use of to explain a doubt of the intention and meaning of the 

parties, but it hath no effect or operation."); Macdonald Estates Plc v Regenesis (2005) Dunfermline [2007] S.L.T. 791 ("At 

the same time, it is necessary to bear in mind that recitals are usually in more general terms than the operative parts of the 

contract."); Soccer Savings (Scotland) Ltd v Scottish Building Society [2012] WL 2499975 ("The recitals, which have no 

contractual effect, narrated the background including: […]"); Abdul Ghani El Ajou v William George Stern, Dollar Land 

(Manhattan) Limited, Remile Limited, Ilot 68 Development Limited, Channel Hotels and Properties Limited [2005] EWHC 

442 (Ch) [2005] WL 1232727 ("Although it is recital (F) which defines the word "Claim", it is clause 1.1 which contains the 

operative assignment."); Fairstate Limited v General Enterprise & Management Limited, Atef Sarian [2010] EWHC 3072 (QB) 

2010 WL 4810793 ("In a formal contract such as this, which has been drafted by a lawyer, the section containing the recitals 

is not the part of the agreement in which the substantive obligations are usually expressed. It is therefore inherently unlikely 

that the parties intended any of the matters recited to give rise, by itself, to a substantive obligation."); K. A. ADAMS, A Manual 

of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 19; E. A. FARNSWORTH, "The interpretation of 

international contracts and the use of preambles", RDAI 2002, 273; C. M. FOX, Working with Contracts, New York, Practicing 

Law Institute, 2008, 164; S. HANIF, "Exclusion of Extrinsic Evience in Substitution of, to Contradict, Vary or Add to 

Documents" in H. MALEK (ed.), Phipson on evidence, Londen, Sweet and Maxwell, 2010, 1406; K. J. KIRKLAND, "You Say 

You Want A Revolution: The Troubled Legacy Of Sun Oil Co. (Delaware) v. Madeley", Tech L. Rev. 2008, 284; J. J. P. KROL, 

Construction Contract Law, New York, John Wiley and Sons Ltd, 1993, 44; K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, 

Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 396; J. P. NEHF, "Writing Contracts In The Client's Interest", SCL Rev. 1999, 157; A. D. 

SETHI, D. CARSON, B. L. WHITLOCK, "Boilerplate Provisions", Tex. J. Bus. L. 2011-12, 159; A. WALLACE, "A Drafting 

Reminder: Remember The Recitals", Mondaq 2015, 1. Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Commercial Law As A Refuge From 

Contract Law: A Comparative And Uniform Law Perspective", Wayne L. Rev. 2000, 1858; M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting 

International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 87. 
1474 Common law: K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 19; A. 

WALLACE, "A Drafting Reminder: Remember The Recitals", Mondaq 2015, 2. 
1475 Common law: J. P. NEHF, "Writing Contracts In The Client's Interest", SCL Rev. 1999, 156-157; A. WALLACE, "A Drafting 

Reminder: Remember The Recitals", Mondaq 2015, 1. 
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neerslag van een situatie die bestond vóór de totstandkoming van de rechtshandeling, terwijl 

het corpus van de rechtshandeling beschrijft wat er moet gebeuren na de opstelling van de 

rechtshandeling.1476  

DS sloot op 8 oktober 1998 een vaststellingsovereenkomst met Fortis, om de schade te dekken 

die resulteerde uit een wegverkeersongeval. De partijen namen bij het contract de volgende 

preambule op: "Désirant régler par voie de transaction et conformément aux articles 2044 et 

suivants du Code civil les conséquences de l'accident survenu à la date susmentionnée, après 

débats et s'étant en toute connaissance de cause fait des concessions réciproques et désirant 

mettre fin à toute contestation née ou à naître, arrêtent et acceptent ce qui suit: […]." In artikel 

2 van het contract stelden de partijen: "Le second contractant reconnaît que cette somme règle 

de manière définitive et transactionnelle toutes les suites du sinistre ci-dessus mentionné, 

comprenant la totalité du préjudice quel qu'il soit, passé, présent et à venir, connu et inconnu, 

prévu et imprévu, et notamment: […]." Achteraf stelde Fortis een regresvordering in tegen DS 

op grond van de artikelen 24 en 25.3.b van de Modelpolis verzekering voertuigen. DS riep in 

dat dit niet meer mogelijk was, omdat het geschil was uitgedoofd door de 

vaststellingsovereenkomst. De bodemrechter bekeek de aanhef van het contract, overwoog de 

mogelijkheid die Fortis had gehad om voorbehoud te maken met betrekking tot een mogelijke 

regresvordering, en oordeelde op basis van deze gegevens dat Fortis afstand had gedaan van 

haar recht om een regresvordering in te stellen. Het Hof van Cassatie verbrak deze beslissing, 

omdat afstand van recht alleen kan worden afgeleid uit feiten die niet voor een andere 

interpretatie vatbaar zijn: "Que des seuls éléments qu'il retient ainsi, le jugement attaqué ne 

peut légalement déduire ladite renonciation de la demanderesse." De intentieverklaring van 

de partijen dat ze met kennis van zaken wederzijdse toegevingen hadden gedaan en een einde 

wensten te maken aan elk gerezen of toekomstig geschil uit de aanhef van het contract was 

geen deel van de contractuele inhoud. Op basis van artikel 2 alleen kon de rechter niet besluiten 

dat de feiten voor geen andere interpretatie vatbaar waren.1477 

 … TENZIJ PARTIJEN HET ANDERS GEWILD HEBBEN – Uit de opname van een bepaling in de 

preambule van een rechtshandeling, mag men echter niet ipso facto afleiden dat deze geen 

contractuele waarde heeft tussen de partijen. Partijen kunnen in een preambule bindende 

voorschriften neerleggen.1478 Men vindt in overwegingen bijvoorbeeld regelmatig 

                                                 
1476 Common law: M. H. S. JACOBSON, "A Checklist For Drafting Good Contracts", J. Ass'n Legal Writing Directors 2008, 91. 
1477 Cass. 13 september 2004, Arr.Cass. 2004, 1357; Pas. 2004, 1306; JLMB 2005, 1484. Zie ook A. DE BOECK, "De kwitantie 

ter afrekening van artikel 84 Landverzekeringswet en de dading: verwarrende varianten of toch niet? Bedenkingen n.a.v. Cass. 

19 september 2001" (noot onder Cass. 19 september 2001), TBBR 2006, 63. 
1478 M. COIPEL, Droit des sociétés commerciales: SA, SPRL et SCRL, Brussel, Kluwer, 2006, 1062; L. MORIS, "Preambules" in 

Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 315. Frankrijk: Cass. fr. soc. 9 juli 2014, n° 13-18483, 

www.lextenso.fr (Een recital luidde: "D'un commun accord entre les parties, tout contrat (ou accord) passé antérieurement 

entre le club et le joueur est annulé et remplacé par le présent contrat."); Cass. fr. 3e civ. 13 januari 2015, n° 13-15401, 

www.lextenso.fr (Een overweging luidde: "Toutes différences entre les cotes et les surfaces résultant du plan éventuellement 

annexé et les dimensions réelles des lieux, ne sauraient justifier une réduction ou augmentation de loyer, les parties se référant 

à la consistance tels qu'ils existent."). Common law: Carpenter v Buller [1841] 8M & W 209 ("If a distinct statement of a 

particular fact is made in the recital of a bond, or other instrument under seal, and a contract is made with reference to that 

recital, it is unquestionably true, that, as between the parties to that instrument, and in an action upon it, it is not competent 

for the party bound to deny the recital. […] By his contract in the instrument itself, a party is assuredly bound, and must fulfil 

it."); ."); Aspdin v. Austin [1844] 1 Q. B. 671 ("Where words of recital or reference ùanifested a clear intention thath the 

parties should do certain acts, the courts have from these inferred a covenant to do such acts, and sustained actions of covenant 

for the non performance, as if the instruments had contained express covenants to perform them."); Rennes 26 september 1984, 

Rev. Arb. 1986 ("Qu'en signant une telle convention, ces associés adhéraient à un contrat dont le préambule était partie 

intégrée, ayant valeur conventionelle."); Prime Sight Ltd v Lavarello [2013] UKPC 22; [2014] A.C. 436; [2014] 2 W.L.R. 84; 
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kwalificatiebedingen terug, entire agreement clauses, definitieclausules, tijdsbepalingen, of 

voorwaarden, waaraan de partijen wel bindende kracht willen verlenen.1479 Of een bepaling 

contractuele waarde heeft of niet, hangt steeds af van de intentie van de partijen zelf.1480 Willen 

de contractanten een recital contractuele waarde geven, dan moeten ze er natuurlijk over waken 

dat er geen contradictie bestaat tussen de overweging en de rechten en plichten uit het corpus 

van de rechtshandeling.1481  

 OPNAME VAN PREAMBULE IN CONTRACTUELE VELD MOET DUIDELIJK ZIJN – Het valt aan te 

raden om de intentie om de recitals deel te laten uitmaken van het contract, duidelijk op te 

                                                 
[2013] 4 All E.R. 659 ("Whether a recital in a contract is intended to be binding on either or both parties involves a question 

of construction."); K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 397, 403; L. MORIS, 

"Preambules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 315; A. D. SETHI, D. CARSON, B. L. WHITLOCK, 

"Boilerplate Provisions", Tex. J. Bus. L. 2011-12, 159; X., "The Effect of Recitals in Contracts", Columbia Law Review 1935, 

567; 571-573; A. WALLACE, "A Drafting Reminder: Remember The Recitals", Mondaq 2015, 2. Rechtsvergelijkend: M. 

FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational 

Publishers, 2006, 76, 96-97.  
1479 M. BOLLEN, "Due diligence - Voorbereiding overdracht onderneming – Checklist" in Bijvoorbeeld. Modellen voor het 

bedrijfsleven, Mechelen, Kluwer, losbl.; M. COIPEL, Droit des sociétés commerciales: SA, SPRL et SCRL, Brussel, Kluwer, 

2006, 1061; L. MORIS, "Preambules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 315. Frankrijk: Cass. fr. 

2e civ. 10 juli 2014, n° 13-22528, www.lextenso.fr ("Il y est indiqué, en préambule, qu'il constitue un service de 

l'établissement."); Kh. Parijs 6 mei 2003, GP 6 juli 2004, 7 ("Mais attendu qu'aux termes du contrat du 7 janvier 2001, le 

paiement de la totalité des honoraires est dû dès que la «transaction», telle que définie au préambule dudit contrat, est 

réalisée."); P. H. ANTONMATTEI, Les clauses du contrat de travail, Parijs, Editions Liaisons, 2005, 13. Nederland: Rb. 

Rotterdam 25 januari 2013, Prg. 2013, 113 ("In de preambule van de overeenkomst is onder meer het volgende opgenomen: "- 

dat derhalve deze huurovereenkomst naar zijn aard van korte duur is en valt onder artikel 7:232 lid 2 BW."); B. WESSELS, 

"Tien stappen bij het opstellen en beoordelen van contracten" in B. WESSELS (ed.), Contracten maken, Deventer, Kluwer, 2007, 

11; W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to contract drafting, 

Deventer, Kluwer, 2011, 57. Common law: Inland Revenue Commissioner Appellant v Europa Oil (N.Z.) Ltd. Respondent 21 

oktober 1970 [1971] 2 W.L.R. 55 [1971] A.C. 760 ("Whereas, Gulf and Europa have further agreed that Gulf shall enter into 

a contract with Pan Eastern, within a reasonable time after its incorporation, for a supply of crude oil and the processing 

thereof and disposal of the products therefrom which contract is hereinafter referred to as the 'Processing Contract';"); Honda 

Motor Europe Limited, Honda of the UK Manufacturing Limited v Tony Powell, Honda Group – UK Pension Scheme Limited 

[2014] EWCA Civ 437 2014 WL 1219526 ("The "Scheme" is a term which is defined by recital (A)."); Carewatch Care Services 

Ltd v Focus Caring Services Ltd [2014] WL 3002765 ("The recitals are important, partly because they contain a number of 

key definitions."); K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 22; E. A. 

FARNSWORTH, "The interpretation of international contracts and the use of preambles", RDAI 2002, 273; K. LEWISON, The 

Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 397; A. WALLACE, "A Drafting Reminder: Remember The 

Recitals", Mondaq 2015, 2. Rechtsvergelijkend: M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of 

Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 78, 96. 
1480 L. MORIS, "Preambules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 315. Nederland: B. WESSELS, 

"Tien stappen bij het opstellen en beoordelen van contracten" in B. WESSELS (ed.), Contracten maken, Deventer, Kluwer, 2007, 

11. Common law: Carpenter v Buller [1841] 8M & W 209 ("If a distinct statement of a particular fact is made in the recital 

of a bond, or other instrument under seal, and a contract is made with reference to that recital, it is unquestionably true, that, 

as between the parties to that instrument, and in an action upon it, it is not competent for the party bound to deny the recital. 

[…] By his contract in the instrument itself, a party is assuredly bound, and must fulfil it."); Aspdin v. Austin [1844] 1 Q. B. 

671 ("Where words of recital or reference ùanifested a clear intention thath the parties should do certain acts, the courts have 

from these inferred a covenant to do such acts, and sustained actions of covenant for the non performance, as if the instruments 

had contained express covenants to perform them."); Prime Sight Ltd v Lavarello [2013] UKPC 22; [2014] A.C. 436; [2014] 

2 W.L.R. 84; [2013] 4 All E.R. 659 ("Whether a recital in a contract is intended to be binding on either or both parties involves 

a question of construction."); K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 403; A. D. 

SETHI, D. CARSON, B. L. WHITLOCK, "Boilerplate Provisions", Tex. J. Bus. L. 2011-12, 159; X., "The Effect of Recitals in 

Contracts", Columbia Law Review 1935, 567; 571-573. 
1481 Common law: J. P. NEHF, "Writing Contracts In The Client's Interest", SCL Rev. 1999, 157; A. WALLACE, "A Drafting 

Reminder: Remember The Recitals", Mondaq 2015, 3. Rechtsvergelijkend: M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International 

Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 98, 100-101. 
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nemen in de rechtshandeling.1482 Op die manier kan er geen geschil ontstaan over de 

contractuele waarde van bepalingen uit de preambule. Deze opname in het contractuele veld 

kan zowel direct, met een overwegingsclausule (nrs. 381 en volgende), als indirect gebeuren.  

X. was in dienst bij KLM als grondwerktuigkundige. Hij was verantwoordelijk voor kleine 

inspecties en reparaties aan vliegtuigen op de route op de buitenstations. Op de tussen de 

partijen bestaande arbeidsovereenkomst was de CAO voor KLM Grondpersoneel van 

toepassing. De Preambule van de CAO bevatte in hoofdstuk II ten aanzien van het 

personeelsbeleid uitgangspunten op het gebied van directe arbeidsvoorwaarden, 

arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen. Onderdeel II.B sub (1) van de Preambule 

bepaalde het volgende: "Het zo veel mogelijk door eigen werknemers uitvoeren van de 

werkzaamheden, de KLM eigen, welke in en door de KLM, respectievelijk in en door de KLM-

dochterondernemingen worden verricht, alsmede die waartoe de KLM respectievelijk de KLM-

dochterondernemingen zich verbinden, e.e.a. met inachtneming van het doel van de 

onderneming als gesteld in III." Onderdeel III stelde: "Het ondernemingsdoel, (…), omvat het 

nastreven van een zodanig rendement van het geïnvesteerde kapitaal, dat de continuïteit en 

een gezonde groei van de onderneming worden bevorderd, alsmede dat de werkgelegenheid, 

de bestaanszekerheid en het voeren van een goed personeelsbeleid veilig worden gesteld. (…)." 

KLM besteedde een deel van het vliegtuigonderhoud uit. X. vreesde dat hij hierdoor zijn 

functie dreigde te verliezen, dat hij in een pool zou worden geplaatst waar hij niet zijn eigen 

werk meer zou kunnen doen, of dat hij op een andere locatie te werk zou worden gesteld. X. 

voerde aan dat dit in strijd was met de Preambule van de CAO. KLM stelde dat de bepalingen 

waarop de eiser zich beriep alleen bindend waren tussen de partijen die de CAO hadden 

gesloten. Het waren geen horizontale bepalingen waar X. zich rechtstreeks op kon beroepen. 

De rechter onderzocht de status van de preambule en redeneerde als volgt: "Een preambule is 

een inleiding of considerans bij – in dit geval – een overeenkomst tussen CAO sluitende 

partijen. Zowel gelet op de tekst als de strekking van de Preambule, moet ervan worden uit 

gegaan dat deze geen deel uitmaakt van de CAO maar veeleer kwalificeert als een "intentie- 

of grondslagen document." In dit geval hadden de partijen niet expliciet opgenomen wat de 

contractuele waarde van de preambule was. Ze hadden dit echter wel gedaan ten aanzien van 

de bijlagen bij de CAO. Hieruit leidde de rechter af dat de preambule geen contractuele waarde 

had.1483 

 CONTRACTUELE WAARDE VAN PREAMBULE IS GELIMITEERD DOOR MOGELIJKHEID TOT 

HERKWALIFICATIE – Blijkt duidelijk uit de tekst van de rechtshandeling of uit andere elementen 

dat de partijen gewild hebben dat de preambule contractuele waarde heeft, dan is de 

interpretator hierdoor gebonden. De bindende kracht van de rechtshandeling strekt zich echter 

enkel uit tot wat de partijen werkelijk wilden overeenkomen.1484 Nu is het zo dat partijen de 

                                                 
1482 Nederland: Rb. Noord-Holland 12 februari 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:726, www.rechtspraak.nl ("Zowel gelet op de 

tekst als de strekking van de Preambule, moet ervan worden uit gegaan dat deze geen deel uitmaakt van de CAO maar veeleer 

kwalificeert als een "intentie- of grondslagen document. De kantonrechter leidt dit af uit een aantal omstandigheden. […] 

Tenslotte is in artikel 2.1 sub (1) van de werkingssfeer bepalingen, expliciet bepaald dat de Bijlagen wél deel uitmaken van de 

CAO. Nu ten aanzien van de Preambule niets is bepaald, moet ervan worden uit gegaan dat deze geen deel uitmaakt van de 

CAO.."); B. WESSELS, "Tien stappen bij het opstellen en beoordelen van contracten" in B. WESSELS (ed.), Contracten maken, 

Deventer, Kluwer, 2007, 11. Common law: A. WALLACE, "A Drafting Reminder: Remember The Recitals", Mondaq 2015, 2. 
1483 Nederland: Rb. Noord-Holland 12 februari 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:726, www.rechtspraak.nl. 
1484 W. VAN EECKHOUTTE, "'Gezag' in de cassatierechtspraak. Een kwestie van bewijs, interpretatie en kwalificatie", NJW 2005, 

9. 
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preambule regelmatig gebruiken om hun contract te kwalificeren.1485 In dat geval moet 

eenzelfde redenering gemaakt worden als voor titel van de rechtshandeling die een bewuste a 

priori kwalificatie inhouden. Wanneer de partijen in feite een andere kwalificatie beoogden dan 

in de considerans vermeld, dan mag de rechter de rechtshandeling herkwalificeren.1486 

X. nam deel aan het televisieprogramma "De Gouden Kooi", waarbij de deelnemers, die hun 

intrek hadden genomen in een villa, gevolgd werden door camera's. Op regelmatige tijdstippen 

werd een deelnemer weggestemd. De langst in de villa blijvende deelnemer zou een prijs 

winnen. X. sloot voor de deelname met Talpa Producties B.V. een overeenkomst, die ze 

benoemden als een "overeenkomst van opdracht". In de preambule namen partijen op dat: "het 

uitdrukkelijk niet de bedoeling van partijen is door middel van het sluiten van deze 

Overeenkomst een arbeidsovereenkomst te sluiten. In dit verband realiseert de Deelnemer zich 

dat de beschermende bepalingen van het arbeidsrecht derhalve geen toepassing vinden." Op 

basis van een addendum op de Overeenkomst was Talpa gehouden om aan elke deelnemer aan 

het programma een schadeloosstelling te betalen van € 2250 voor iedere maand die hij of zij 

in "De Gouden Kooi" doorbracht. Daarop moest zij van de Belastingdienst loonheffingen en 

sociale premies inhouden. Na een lange tijd in de Gouden Kooi, werd X. eruit gestemd. Hij 

vond niet direct werk en vroeg een werkloosheidsuitkering aan. Het Uitvoeringsinstituut 

werknemersverzekeringen (UWV) wees de ingediende aanvraag tot toekenning van een 

uitkering af. Het UWV vond immers dat er geen sprake was geweest van een privaatrechtelijke 

dienstbetrekking tussen X. en Talpa. Het instituut beriep zich hiervoor op de afwezigheid van 

werkgeversgezag, het gebrek aan productieve arbeid en het feit dat de partijen expliciet in de 

considerans hadden opgenomen dat ze geen sprake was van een arbeidsovereenkomst. De 

rechtbank en in hoger beroep de Centrale Raad van Beroep vonden dat hier wel degelijk sprake 

was van een privaatrechtelijke dienstbetrekking. Er moest worden getoetst of de inhoud van 

die rechtsverhouding voldeed aan de criteria die golden voor het bestaan van een 

arbeidsovereenkomst. Daarbij moest men rekening houden met alle omstandigheden van het 

geval en niet alleen met de rechten en de verplichtingen die de partijen bij de sluiting van de 

overeenkomst voor ogen stonden, zoals door hen weergegeven in de considerans. De Hoge 

Raad was van mening: "Bij de beoordeling of de inhoud van de tussen partijen gemaakte 

                                                 
1485 Nederland: HR 25 maart 2011, RSV 2011,166, noot L. VAN DEN BERG ("In de considerans van de overeenkomst staat dat: 

"[…] e. het uitdrukkelijk niet de bedoeling van partijen is door middel van het sluiten van deze Overeenkomst een 

arbeidsovereenkomst te sluiten. In dit verband realiseert de Deelnemer zich dat de beschermende bepalingen van het 

arbeidsrecht derhalve geen toepassing vinden."); 's-Hertogenbosch 28 september 2010, ECLI:NL:GHSHE:2010:BN9372, 

www.rechtspraak.nl ("In de preambule wordt vermeld dat sprake is van huur van een perceel grond."); Rb. Noord-Holland 12 

maart 2013 ("De kantonrechter gaat ervanuit dat deze overeenkomst een zogenaamde voorovereenkomst betreft, welke 

overeenkomst niet gekwalificeerd kan worden als een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW. De kantonrechter 

leidt dit af uit de preambule en de tekst van artikel 1."); Rb. Rotterdam 17 oktober 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BY1147, 

www.rechtspraak.nl (""PREAMBLE. Whereas: •The Client desires to engage a specialized party to design and engineer 

(basic), and subsequently engineer (detail), procure, fabricate, deliver, construct, commission, test, and guarantee a Biomass-

to-Energy plant (BEC) at the Building Site on the basis of a lump-sum turnkey contract, all this as described in the 

Agreement."); Rb. Rotterdam 1 mei 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:CA3101, www.rechtspraak.nl ("RECITALS: A. on 

September 20, 2005, HCI and Parklaan entered into a turnkey purchase agreement, hereinafter referred to as: the "Turnkey 

Purchase Agreement" with respect to the continuous ground lease of a part of the parcel of land – owned by the municipality 

of Utrecht - located near at the Mercatorlaan, Utrecht, (…) referred to hereinafter as the "Property"."); Rb. Rotterdam 12 juni 

2013, ECLI:NL:RBROT:2013:6357, www.rechtspraak.nl ("RECITALS: […] C. Effice and the Distributor desire to enter into 

a distribution agreement providing for the marketing, service and licensing of the Software and the license to use Effice's 

trademarks, trade names and software programs in pursuit of customers, on the terms and conditions set forth in this 

Agreement."). Common law: Re Leyland DAF Ltd. [1994] B.C.C. 166 (Een recital stelde: "The parties hereto wish to enter 

into a frame agreement regarding transportation by transporter and/or storage of certain vehicles produced by the company, 

hereinafter called the "vehicles", such transportation/storage to be performed by the haulier and/or its subsidiaries."). 
1486 Nederland: HR 25 maart 2011, RSV 2011,166, noot L. VAN DEN BERG. 
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afspraken aan die criteria voldoet, geeft de uitspraak van de Centrale Raad bovendien geen 

blijk van een onjuiste uitleg van die kenmerken of van miskenning dan wel verkeerde toepassing 

van hetgeen onder is overwogen."1487 De kwalificatie die door de partijen in de considerans 

was uitgesloten, werd aldus toch weerhouden. 

 CONTRACTUELE WAARDE TOCH BEST UITGESLOTEN – Het is aangewezen om de beschrijving 

van de rechten en plichten van de contractanten voor te behouden voor het bindend gedeelte 

van de rechtshandeling.1488 Wanneer de bepalingen met contractuele waarde worden 

opgenomen in een preambule, ontstaat immers het risico dat er tegenstrijdigheden ontstaan 

tussen de bindende overwegingen en de evenzeer bindende bedingen uit het corpus van de 

rechtshandeling.1489 Bovendien zou men er ten onrechte van kunnen uitgaan dat sommige 

bepalingen, ook al zijn ze door de partijen als bindend bedoeld, geen contractuele waarde 

hebben, enkel en alleen omdat ze in de preambule zijn opgenomen.1490  

4. Interpretatieve waarde 

 OVERWEGINGEN HEBBEN INTERPRETATIEVE WAARDE BIJ ONDERZOEK NAAR 

GEMEENSCHAPPELIJKE PARTIJWIL – Partijen bij een rechtshandeling debatteren tijdens de 

onderhandelingen normaal gezien niet alleen over de inhoud van het corpus van de 

rechtshandeling, maar ook over de overwegingen.1491
 Overwegingen hebben geen contractuele 

waarde, maar ze vormen wel een heel waardevolle bron bij de uitlegging van een 

rechtshandeling.1492 Hierin verschillen overwegingen van titels binnen de rechtshandeling. 

                                                 
1487 Nederland: HR 25 maart 2011, RSV 2011,166, noot L. VAN DEN BERG 
1488 M. COIPEL, Droit des sociétés commerciales: SA, SPRL et SCRL, Brussel, Kluwer, 2006, 1062; L. MORIS, "Preambules" in 

Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 315. Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. 

Techniques, best practice rules and recommendations related to contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 57. Common law: 

K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 21; E. A. FARNSWORTH, 

"The interpretation of international contracts and the use of preambles", RDAI 2002, 274; A. WALLACE, "A Drafting Reminder: 

Remember The Recitals", Mondaq 2015, 1-2. Contra A. D. SETHI, D. CARSON, B. L. WHITLOCK, "Boilerplate Provisions", Tex. 

J. Bus. L. 2011-12, 159. Zij gaan ervanuit dat men de recitals best contractuele waarde geeft, omdat ze op die manier zeker 

mogen gebruikt worden voor de interpretatie van het contract. Dit is evenwel onnodig: ook al zijn de overwegingen geen deel 

van de contractuele inhoud, dan nog is er geen probleem ze als hulpmiddel voor het uitleggen aan te wenden. 

Rechtsvergelijkend: M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, 

Transnational Publishers, 2006, 102. 
1489 L. MORIS, "Preambules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 315; 318-319. Common law: J. P. 

NEHF, "Writing Contracts In The Client's Interest", SCL Rev. 1999, 157-158; A. WALLACE, "A Drafting Reminder: Remember 

The Recitals", Mondaq 2015, 3. Rechtsvergelijkend: M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis 

of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 98. 
1490 L. MORIS, "Preambules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 315. Common law: M. H. S. 

JACOBSON, "A Checklist For Drafting Good Contracts", J. Ass'n Legal Writing Directors 2008, 91; A. WALLACE, "A Drafting 

Reminder: Remember The Recitals", Mondaq 2015, 2. 
1491 Rechtsvergelijkend: M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New 

York, Transnational Publishers, 2006, 79; L. MORIS, "Preambules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 

2013, 316. 
1492 Gent 2 oktober 2008, onuitg., maar geciteerd in Cass. 28 januari 2010, Act.dr.fam. 2012, 161, noot A. VAN GYSEL; Arr.Cass. 

2010, 279; NJW 2010, 324, noot K. VANDENBERGHE; Pas. 2010, 278; RABG 2010, 755, noot B. VERLOOY; Rec.gén.enr.not. 

2012, 345, noot E. BEGUIN; Rev.not.b. 2012, 484, noot H. CASMAN; Rev.trim.dr.fam. 2010 (samenvatting), 1324; RW 2010-11 

(samenvatting), 742; TGR-TWVR 2010, 245; T.Not. 2012, 247 ("Over de intentie van de partijen bij het opstellen en 

ondertekenen van de dadingsovereenkomst van 3 november 2000 kan er geen twijfel bestaan. In de aanhef tot de 

dadingsovereenkomst wordt immers vooreerst expliciet als toelichting verwezen naar die feitelijke omstandigheid, […]."); M. 

COIPEL, Droit des sociétés commerciales: SA, SPRL et SCRL, Brussel, Kluwer, 2006, 1062; C. DESTEXHE, Le contrat de vente 

international: pour les exportateurs non-juristes, Luik, Edi.pro, 2005, 103; G. DU FAUX en H. DE WILDE, 
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"Maatschapovereenkomst" in Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven, Mechelen, Kluwer, losbl.; E. MONTERO, Les 

contrats de l'informatique et de l'internet, Brussel, Larcier, 2005, 69, 182; L. MORIS, "Preambules" in Gemeenrechtelijke 

clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 316; R. REECE, "Interpretation Clauses in International Contracts" in Les grandes 

clauses des contrats internationaux, Brussel, Bruylant, 2005, 48; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, Brussel, 

Bruylant, 2010, 596-597; J. WAELKENS, "Titelclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 209; 

P. WÉRY, Droit des obligations, vol. I, Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 395. Frankrijk: RvSt fr. 5 april 

2006, n° 267771, www.dalloz.fr ("Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment, du 

préambule de la convention du 28 janvier 1992 […], la cour n'a pas dénaturé la commune intention des parties à cette 

convention."); Cass. fr. com. 11 mei 1999, n° 97-19543, www.lextenso.fr (De feitenrechter had bij de interpretatie rekening 

gehouden met de preambule en met externe elementen. Het Hof van Cassatie oordeelde dat er geen dénaturation van de akte 

aan de orde was.); Parijs 27 september 2012, n° 12/00348, www.lextenso.fr ("Considérant que s'il ressort des termes du 

préambule contrat de travail […] que cette convention organisait les relations de travail entre l'intéressé et la SASU Bagroup 

dans le cadre d'un contrat de travail,exposant avec précision les obligations de chaque partie, M.N.O. étant " engagé en qualité 

de boxeur professionnel ..sans période d'essai"."); P. H. ANTONMATTEI, Les clauses du contrat de travail, Parijs, Editions 

Liaisons, 2005, 13; A. COURET en F. PELTIER, "Force obligatoire du préambule des statuts d'une société anonyme", D. 1993, 

(337) n° I. Nederland: 's-Hertogenbosch 24 juni 2003, JAR 2003, 210 ("Het hof is voorshands van oordeel dat het bij de uitleg 

van de artikelen 1 en 2 van de onderhavige optieovereenkomst aankomt op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden 

over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij redelijkerwijs van elkaar mochten 

verwachten. Daarbij is mede van belang hetgeen partijen als considerans in die overeenkomst hebben overwogen."); 's-

Hertogenbosch 26 oktober 2004; NJF 2005, 345 ("De aanduiding in de considerans is op zichzelf niet doorslaggevend zoals 

terecht is opgemerkt, doch vormt wel een aanwijzing omtrent hetgeen partijen voor ogen heeft gestaan."); Rb. Noord-Holland 

12 maart 2013 ("De kantonrechter gaat ervanuit dat deze overeenkomst een zogenaamde voorovereenkomst betreft, welke 

overeenkomst niet gekwalificeerd kan worden als een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW. De kantonrechter 

leidt dit af uit de preambule en de tekst van artikel 1."); Rb. Rotterdam 1 mei 2013, www.rechtspraak.nl ("De akte van cessie 

beschrijft (onder "recital" D) dat HCI en Morgan Stanley "pursuant to clause 9" een overeenkomst wensen te sluiten waarbij 

HCI de rechten voortvloeiend uit artikel 10 van koopovereenkomst I en de rechten uit de leveringsakte waarbij het recht van 

erfpacht door Parklaan aan HCI is geleverd, aan Morgan Stanley overdraagt. […] Uit deze bewoordingen op zichzelf valt niet 

aanstonds af te leiden dat Morgan Stanley afstand heeft gedaan van een eventuele vordering op grond van artikel 9f sub 2."); 

Rb. Rotterdam 12 juni 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:6357, www.rechtspraak.nl ("Dat de eigendom bij Effice B.V. is gebleven 

vindt bevestiging in de tekst van de considerans, in artikel 6.2 en in de in artikel 11.2 gebezigde term "license fee"."); Rb. 

Overijssel 22 oktober 2014, ECLI:NL:RBOVE:2014:5834, www.rechtspraak.nl (Op basis van de preambule en de inhoud van 

een notariële akte besloot de rechter: "Aldus blijkt uit de notariële akte dat AA Fireprotection en [gedaagde] zijn 

overeengekomen dat AA Fireprotection op grond van de koopovereenkomst activa verkocht en leverde aan [gedaagde], 

waartegenover stond dat [gedaagde] op haar beurt op zich neemt van AA Fireprotection schulden over te nemen en als haar 

eigen schuld zal voldoen."); C. E. DRION en E. VAN WECHEM, "Kroniek van het vermogensrecht", NJB 2008, 936; R. P. J. L. 

TJITTES, "Uitleg van schriftelijke contracten", RMT 2005, 17; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, 

Ars Aequi Libri, 2009, 35; L. VAN DEN BERG, noot onder HR 25 maart 2011, RSV 2011, 166; B. WESSELS, "Tien stappen bij 

het opstellen en beoordelen van contracten" in B. WESSELS (ed.), Contracten maken, Deventer, Kluwer, 2007, 11; W. J. H. 

WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to contract drafting, Deventer, 

Kluwer, 2011, 56. Common law: Inland Revenue Commissioners v Raphael [1935] A.C. 96 ("The reciting part of a deed is 

not at all a necessary part either in law or equity. It may be made use of to explain a doubt of the intention and meaning of the 

parties, but it hath no effect or operation."); Ex parte Dawes [1886] 17 QBD 275 ("If the recitals are clear and the operative 

part is ambiguous, the recitals govern the construction. If the recitals are ambiguous, and the operative part is clear, the 

operative part must prevail. If both the recitals and the operative part are clear, but they are inconsistent with each other, the 

operative part is to be preferred."); Wurttembergische AG Versicherungs Beteiligungsgesellschaft v Home Insurance Co 

(No.2) [1999] WL 477449 ("I do not consider, taking into account the factual background (including the recitals) which formed 

the matrix of this agreement, that […]); The Square Mile Partnership Limited v Fitzmaurice McCall Limited [2006] EWCA 

Civ 1690; [2006] WL 3846371 ("Recitals of this kind can be useful for interpreting the agreement."); Dorchester Project 

Management Limited v BNP Paribas Real Estate Advisory & Property Management UK Limited [2013] EWCA Civ 176; 

[2013] WL 617411 ("In this case, the aim of the deed is found by considering the circumstances of its execution and the terms 

of its recitals."); Abdul Ghani El Ajou v William George Stern, Dollar Land (Manhattan) Limited, Remile Limited, Ilot 68 

Development Limited, Channel Hotels and Properties Limited [2005] EWHC 442 (Ch) 2005 WL 1232727 ("So I prefer simply 

to give the words of clause 1.1, read with recital (F) and other provisions of the assignment."); Fairstate Limited v General 

Enterprise & Management Limited, Atef Sarian [2010] EWHC 3072 (QB) 2010 WL 4810793 ("Mr Sarian's signature to the 

Management Contract containing recital (C) therefore means that, in the present case, there is written evidence of the parties' 

intentions which satisfies the policy underlying (if not the technical requirements of) section 4 in relation to many of the 

essential features of the transaction."); Inland Revenue Commissioners v Raphael [1933] Ch. 858 ("It is true that the intention 

will be inferred from the words used, but it must be ascertained from the whole document, including the recitals."); Oxonica 

Energy Limited v Neuftec Limited [2008] EWHC 2127 (Pat) [2008] WL 3909365 ("The language of these recitals cannot 

trump the operative parts of the Deed. But it can help us to interpret them."); GB Gas Holdings Ltd v Accenture (UK) Ltd 

[2009] WL 3643817 ("Clause 15.4.3 also has to be construed against the background of the Amended JPA as a whole, including 

in particular certain relevant Recitals and clauses contained in the main body of the contract."); K. A. ADAMS, A Manual of 
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Titels binnen de rechtshandeling kunnen een aanwijzing zijn van de intentie van de partijen, en 

hebben in principe interpretatieve waarde, maar men moet er toch voorzichtig mee omspringen 

(nrs. 334 en volgende). Dit is een logisch gevolg van hun verschillende functie. Waar titels 

slechts samenvattend zijn en gebruiksvriendelijkheid van het contract beogen, zijn recitals er 

expliciet op gericht de intenties van de partijen bij de sluiting van de rechtshandeling en de 

context waarbinnen de onderhandelingen hebben plaatsgehad uiteen te zetten. Een preambule 

geeft informatie waarover de partijen hebben onderhandeld en waarover ze het eens zijn 

geworden, in tempore non suspecto.1493 Vooral overwegingen waarin de partijen hun 

beweegreden om het contract te sluiten uiteenzetten, zijn nuttig bij het uitleggen van de 

rechtshandeling.1494 Hierin beschrijven de partijen immers expliciet wat hun wil is.  

Vier broers en zussen sloten een contract dat ze "dading" betitelden en waarin ze geschilpunten 

regelden met betrekking tot de respectieve nalatenschappen van hun overleden ouders. Later 

rees er onenigheid tussen de broers en de zussen. Ging het hier wel echt om een dading? De 

rechter onderzocht het contract, inclusief de preambule, en oordeelde dat er een dading voorlag: 

"Over de intentie van de partijen bij het opstellen en ondertekenen van de 

dadingsovereenkomst van 3 november 2000 kan er geen twijfel bestaan. In de aanhef tot de 

dadingsovereenkomst wordt immers vooreerst expliciet als toelichting verwezen naar die 

feitelijke omstandigheid, waardoor volgt dat die derhalve duidelijk tot stand gekomen is als 

gevolg van een duidelijk omlijnd probleem, waarbij de partijen door het doen van wederzijdse 

toegevingen een oplossing hebben gezocht voor het bestaand dan wel te rijzen geschil tussen 

de (verweerders) enerzijds en de (eiseres) anderzijds met betrekking tot de verdeling van de 

nalatenschappen van hun overleden ouders."1495 

                                                 
Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 19; F. ADORANTI, The managers guide to understanding 

commonly used contract terms: boilerplate clauses, Londen, Les50ns Professional Publishing, 2006, 10; H. G. BEALE, Chitty 

on contracts, 1: General Principles, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 849-850; P. BUTT en R. CASTLE, Modern Legal 

Drafting: A Guide to Using Clearer Language, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, 217-218; C. M. FOX, Working 

with Contracts, New York, Practicing Law Institute, 2008, 164; S. GUTH, The Contract Negotiation Handbook: An 

Indispensable Guide for Contract Professionals, Alexandria, Guth Ventures LLC, 2013, 110-111; K. J. KIRKLAND, "You Say 

You Want A Revolution: The Troubled Legacy Of Sun Oil Co. (Delaware) v. Madeley", Tech L. Rev. 2008, 284; J. J. P. KROL, 

Construction Contract Law, New York, John Wiley and Sons Ltd, 1993, 44; G. W. KUNEY, The Elements of Contract Drafting, 

St. Paul, Thomson West, 2006, 26; K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 397; J. 

E. MURRAY Jr., Murray on Contracts, Newark, LexisNexis, 2011, 467; J. P. NEHF, "Writing Contracts In The Client's Interest", 

SCL Rev. 1999, 157; E. W. PATTERSON, "The Interpretation and Construction of Contracts", Columbia Law Review 1964, 847; 

A. D. SETHI, D. CARSON, B. L. WHITLOCK, "Boilerplate Provisions", Tex. J. Bus. L. 2011-12, 159; A. WALLACE, "A Drafting 

Reminder: Remember The Recitals", Mondaq 2015, 1; B. WESSELS, "Drie vuistregels voor de uitleg van algemene 

voorwaarden", WPNR 1996, 719; W. J. ZWALVE, "De historische context van de overeenkomst. Over uitleg van 

overeenkomsten in het Anglo-Amerikaanse recht", RMT 2010, 72. Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Commercial Law As A 

Refuge From Contract Law: A Comparative And Uniform Law Perspective", Wayne L. Rev. 2000, 1858; M. FONTAINE en F. 

DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 88-89; 

UNCITRAL, Legal Guide on Drawing Up International Contracts for the Construction of Industrial Works, New York, 1988, 

49. 
1493 Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Commercial Law As A Refuge From Contract Law: A Comparative And Uniform Law 

Perspective", Wayne L. Rev. 2000, 1858. 
1494 Rechtsvergelijkend: M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New 

York, Transnational Publishers, 2006, 89. 
1495 Gent 2 oktober 2008, onuitg., maar geciteerd in Cass. 28 januari 2010, Act.dr.fam. 2012, 161, noot A. VAN GYSEL; Arr.Cass. 

2010, 279; NJW 2010, 324, noot K. VANDENBERGHE; Pas. 2010, 278; RABG 2010, 755, noot B. VERLOOY; Rec.gén.enr.not. 

2012, 345, noot E. BEGUIN; Rev.not.b. 2012, 484, noot H. CASMAN; Rev.trim.dr.fam. 2010 (samenvatting), 1324; RW 2010-11 

(samenvatting), 742; TGR-TWVR 2010, 245; T.Not. 2012, 247. 
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 OVERWEGINGEN HEBBEN INTERPRETATIEVE WAARDE, OOK BIJ ZOEKTOCHT NAAR 

REDELIJKE PARTIJWIL – Overwegingen kunnen niet enkel als interpretatiehulpmiddel gebruikt 

worden bij het zoeken naar de subjectieve werkelijke partijwil. Ook voor het onderzoek naar 

de redelijke intentie van de contractanten zijn ze relevant. Dit lijkt ook hier te volgen uit de 

regel dat de rechtshandeling als een geheel moet uitgelegd worden en de clausules niet uit hun 

contractuele context mogen worden gehaald.1496 Net als titels van bedingen, maken recitals 

geen deel uit van het corpus en de inhoud van de rechtshandeling zelf, maar vormen ze materieel 

gezien wel een onderdeel van de akte waarin de rechtshandeling is neergeschreven. Een 

preambule valt dus, technisch gezien, onder de interne context van de rechtshandeling en is 

inhoudelijk gezien een extern element. Wil dit dan zeggen dat preambules, net als titels van 

bedingen, beter geen interpretatieve waarde krijgen? In geen geval. Dat de uitleg met 

inachtneming van de rechtshandeling als geheel de interpretatieve waarde van preambules 

erkent, is duidelijk wanneer men de genese van artikel 1161 BW/CC (en van het nieuwe Franse 

artikel 1189 CC) onderzoekt. Deze bepaling gaat immers terug op de derde regel van DOMAT: 

"Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune 

le sens qui résulte de toute la suite de l'acte entier, et même de ce qui est énoncé dans les 

préambules."1497 DOMAT verwees hier niet alleen naar de gehele akte als interpretatiemiddel, 

maar vermeldde ook expliciet de preambules. Uit de formulering van de regel blijkt dat DOMAT 

de ambigue functie van preambules onderkende. Ze zijn enerzijds deel van de akte, maar 

anderzijds geen deel van de rechtshandeling. DOMAT oordeelde daarom dat het nuttig is hun 

interpretatieve waarde in de wet op te nemen. Dit is echter niet nodig. Consideransen kunnen 

immers materieel gezien worden als aan de rechtshandeling interne elementen en inhoudelijk 

beschouwd worden als externe elementen, die allebei, los van een vermelding in een wetsartikel 

mogen gebruikt worden als hulpmiddel bij uitlegging (nrs. 296 en volgende). 

Dorchester was op de hoogte van een interessante commerciële transactie met betrekking tot 

de koop van een bepaald bouwproject. Aangezien Dorchester dit niet alleen kon bekostigen, 

wendde de onderneming zich tot BNP Paribas Real Estate Advisory & Property Management 

UK Ltd (BNPPRE). De partijen sloten een overeenkomst getiteld "Non-disclosure and non-

circumvention deed", waarbij ze overeenkwamen dat Dorchester vertrouwelijke informatie met 

BNPPRE zou delen, die BNPPRE niet mocht doorgeven, en waarvan zij niet zonder 

medeweweten van van Dorchester gebruik mocht maken. De partijen namen de volgende 

verplichtingen op: "4.1 BNPPRE will not circumvent DORCHESTER, by seeking to make 

contact in any way with any third parties introduced to each other in relation to the 

Opportunity, or their agents, except as where previously agreed for the purposes of collating 

information, due diligence material and matters essential for the purposes of progressing the 

Opportunity. 4.2 DORCHESTER and BNPPRE agree to keep – and to procure to be kept – 

secret, all Confidential Information which may come to each of their knowledge as a result of 

                                                 
1496 Common law: Macdonald Estates Plc v Regenesis (2005) Dunfermline [2007] S.L.T. 791 ("Considering the terms of the 

JVA, I accept that the recitals are relevant, since any contract must be construed as a whole."); GB Gas Holdings Ltd v 

Accenture (UK) Ltd [2009] WL 3643817 ("Clause 15.4.3 also has to be construed against the background of the Amended 

JPA as a whole, including in particular certain relevant Recitals and clauses contained in the main body of the contract."); K. 

LEWISON, The Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 401. 
1497 Frankrijk: J. DOMAT, Les loix civiles dans leur ordre naturel, Parijs, chez Coignard, 1695, I, I, I, I, II: "Des principes qui 

suivent de la nature des conventions. Et des règles pour les interpréter, 3e regel. 
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their relationship hereunder. 4.2.1 BNPPRE may disclose such Confidential Information as is 

necessary to any directors, employees or professional advisors of BNPPRE, and (subject to 

DORCHESTER's prior written consent) any third party providing funding or ancillary services 

for that Party's involvement in, or in relation to the development of, the Opportunity. BNPPRE 

will procure that those third parties are bound by similar obligations of non-disclosure and 

non-circumvention contained herein, and they shall be responsible for any unauthorised 

disclosure, whether by it or any third Party to whom disclosure is made." Nadat de partijen het 

contract hadden gesloten, nam BNPPRE contact op met een potentiële geldschieter, IKEA. 

BNPPRE onthulde relevante vertrouwelijke informatie aan IKEA, evenwel zonder met IKEA 

een non-disclosure en non-circumvention agreement te sluiten. Uiteindelijk kocht IKEA het 

bouwproject zelf op. Dorchester wendde zich tot BNPPRE en vroeg schadevergoeding op basis 

van artikel 4.2.1. van de overeenkomst. BNPPRE stelde echter dat wat IKEA had gedaan onder 

circumvention viel en dat zij, op basis van het laatste lid van artikel 4.2.1., enkel 

verantwoordelijk waren voor unauthorised disclosure door IKEA. De vraag rees hier dus was 

de partijen juist bedoeld hadden met de laatste zin van artikel 4.2.1. De rechter ging over tot 

uitlegging van het contract en oordeelde: "In this case, the aim of the deed is found by 

considering the circumstances of its execution and the terms of its recitals. The background 

clearly shows that Dorchester and BNPPRE intended that Dorchester should be protected 

against the risks of both unauthorised disclosure and circumvention." Meer in detail was 

recital 3.3 hier van belang. Deze luidde "3.3 DORCHESTER proposes to introduce BNPPRE 

to the Opportunity, which introductions are not to be circumvented by any approach by 

BNPPRE and/or any related third party or nominated vehicle as indicated in Clause 4.1 (non-

circumvention)." Hierin was de non-circumvention verplichting duidelijk opgenomen, zodat 

men hieruit kon afleiden dat de partijen in artikel 4.2.1 zowel op non-disclosure als op non-

circumvention hadden gedoeld.1498 

 RECITAL MAG NIET IN AANMERKING GENOMEN WORDEN OM TE BESLUITEN TOT EXTRINSIEKE 

ONDUIDELIJKHEID IN COMMON LAW – In de common law bestaat er een specifieke 

interpretatieregel die de interpretatieve waarde van recitals bij een rechtshandeling bespreekt. 

Deze basisregel, die duidelijk geformuleerd werd in Ex parte Dawes in 18861499 en sindsdien 

telkens opnieuw geciteerd wordt,1500 luidt: "If the recitals are clear and the operative part is 

ambiguous, the recitals govern the construction. If the recitals are ambiguous and the operative 

part is clear, the operative part must prevail. If both the recitals and the operative part are 

clear, but they are inconsistent with each other, the operative part is to be preferred." 

                                                 
1498 Common law: Dorchester Project Management Limited v BNP Paribas Real Estate Advisory & Property Management UK 

Limited [2013] EWCA Civ 176; [2013] WL 617411. 
1499 Common law: Ex parte Dawes [1886] 17 QBD 275. Zie ook, reeds vroeger, Young v Smith [1865] L. R. 1 Eq. 180, 183 

("Where the recitals and the operative part of a deed are at variance, the operative part must be officious and the recitals 

inofficious. I do not say inoperative, for the recitals may be useful in explaining ambiguities."); Leggott v Barrett [1880] 15 

Ch. D. 306 ("If there is any doubt about the construction of the governing words of that document, the recital may be looked 

at in order to determine what is the true construction; but if there is no doubt about the construction, the rights of the parties 

are governed entirely by the operative part of the writing or the deed."). 
1500 Zie bijvoorbeeld Common law: Inland Revenue Commissioners v Raphael [1935] A.C. 96; Inland Revenue 

Commissioners v Raphael [1933] Ch. 858 ("It is true that the intention will be inferred from the words used, but it must be 

ascertained from the whole document, including the recitals."); Shell Tankers (UK) Ltd v Astro Comino Armadora SA (The 

Pacific Colocotronis) [1981] 2 Lloyd's Rep. 40; CEL Group Ltd & Others v Nedlloyd Ltd & Another [2003] WL 1202667; 

Honeywell Control Systems Limited v Multiplex Constructions (UK) Limited [2007] EWHC 390 (TCC) [2007] WL 844792; 

Aspect Capital Limited v The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs [2012] UKFTT 430 (TC); 2012 WL 

2500575; M. M. ASPREY, Plain Language for Lawyers, Sydney, The Federation Press, 2004, 205; K. LEWISON, The 

Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 398-402. 
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William Moon deed een faillissementsaanvraag bij de rechtbank. De rechter sprak een besluit 

tot benoeming van een curator uit en stelde Dawes aan als curator. De schuldeisers werkten 

met Dawes een regeling uit voor de terugbetaling van de schulden. De goederen van Moon 

werden overgedragen aan Dawes, als trustee voor de schuldeisers. Partijen schreven dit neer 

in een akte. In de recitals namen ze op: "And whereas the said William Moon is possessed of 

or entitled to all the real and personal estate specified in the schedule hereto, subject to the 

mortgages and charges specified in the said schedule; and whereas, in accordance with the 

desire of the said William Moon to pay his creditors 20s. in the pound on their debts, and in 

order that the said composition shall be secured, the said William Moon has agreed with the 

said F. A. Dawes to assign to him all the property set forth in the said schedule hereto, upon 

the trusts and subject to the provisoes, declarations, and agreements hereinafter contained." 

In het corpus van de akte namen partijen het volgende op: "Now this indenture witnesseth that, 

for effectuating the said desire, and in pursuance of the said agreement, and in consideration 

of the premises, he the said William Moon doth hereby grant and assign to the said F. A. Dawes 

all and singular the several properties and chattels and effects set forth in the said schedule 

hereto, and all the estate, right, title, interest, claim, and demand of him the said William Moon 

in, to, and upon the said properties, chattels, and effects, and all other the estate (if any) of the 

said, William Moon, upon the trusts and for the intents and purposes, and with and subject to 

the powers, provisoes, agreements, and declarations hereinafter declared, expressed, and 

contained concerning the same." Moon had, tengevolge van een na-huwelijkese regeling, recht 

op de lijfrente van een bepaalde som. Deze lijfrente was niet vermeld in de inventaris. Er rees 

een geschil over de vraag of deze lijfrente al dan niet mee was overgedragen op Dawes. De 

termen "and all other the estate (if any) of the said, William Moon" uit het corpus zouden 

extensief kunnen uitgelegd worden, alsof de ervoor vermelde goederen slechts niet-limitatieve 

voorbeelden waren. In de recitals stond echter duidelijk dat enkel de goederen "specified in the 

schedule hereto" onder de overdracht vielen. Er was hier sprake van een onduidelijk beding in 

het contract zelf, en een duidelijke overweging. De overweging moest voorrang krijgen.1501 

De regel is geformuleerd als een regel van voorkeurinterpretatie, waarbij de bepalingen uit het 

corpus van de rechtshandeling voorrang krijgen op de recitals. Dit is in feite logisch, aangezien 

de preambule van een rechtshandeling inhoudsbepalende waarde ontbeert. Zijn de contractuele 

bepalingen duidelijk, dan is er geen plaats voor de overwegingen, ook al zijn deze tegenstrijdig 

met de bepalingen van het corpus. Het derde onderdeel van de regel bepaalt immers dat de 

bepalingen van het corpus voorrang hebben boven de preambule wanneer deze contradictoir 

zijn. Dit vloeit voort uit het feit dat de artikels van de rechtshandeling zelf rechten en plichten 

van de partijen bevatten, terwijl de overwegingen slechts achtergrond zijn. Enkel wanneer de 

overwegingen duidelijk zijn en het corpus onduidelijk, krijgt de preambule voorrang. Dit 

betekent dus dat men in de common law de recitals van een rechtshandeling niet in aanmerking 

mag nemen om te besluiten tot extrinsieke onduidelijkheid.1502 Extrinsieke onduidelijkheid 

                                                 
1501 Common law: Ex parte Dawes [1886] 17 QBD 275. 
1502 Common law: Mackenzie and Others v The Duke of Devonshire and Others [1896] A.C. 400 ("I take it to be a settled 

principle of law that the operative words of a deed which are expressed in clear and unambiguous language are not to be 

controlled, cut down, or qualified by a recital or narrative of intention."); Floor v Davis (Inspector of Taxes) [1978] 3 W.L.R. 

360; [1978] Ch. 295 ("We were referred in this connection to Dawes v. Tredwell […]: 'Now the rule is, that a recital does not 

control the operative part of a deed where the operative part is clear. The recital here, as is usually the case, is in general 

terms; the operative part is in definite terms. There is another rule that the recital of an agreement does not create a covenant 

where there is an express covenant to be found in the witnessing part relating to the same subject-matter. If therefore, the 

covenant is clear, it cannot be controlled or affected by the recital.'"); Aspect Capital Limited v The Commissioners for Her 
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ontstaat wanneer de betekenis van een op het eerste zicht duidelijk beding in vraag wordt 

gesteld door het bestaan van externe omstandigheden die in de richting van een andere betekenis 

wijzen (nr. 112). Concreet betekent dit dat men zich enkel mag wenden tot de preambule 

wanneer een clausule uit het corpus van de rechtshandeling intrinsiek onduidelijk is, of wanneer 

het extrinsiek onduidelijk is door confrontatie met andere externe elementen dan de recitals. 

Ook in de common law hebben de recitals dus interpretatieve waarde.1503  

C. Overwegingsclausules 

1. Terminologie 

 BEDINGEN WAARIN PARTIJEN CONTRACTUELE EN/OF INTERPRETATIEVE WAARDE VAN 

OVERWEGINGEN BEHANDELEN – Overwegingen hebben normaal gezien geen contractuele 

waarde, maar vertonen wel steeds interpretatieve waarde (supra, nrs. 373 en volgende). Het is 

mogelijk dat partijen van deze gemeenrechtelijke regeling willen afwijken. De bedingen waarin 

partijen de contractuele en/of interpretatieve waarde van preambules behandelen, noemen we 

"overwegingsclausules".  

 OVERWEGINGSCLAUSULES ZIJN TE ONDERSCHEIDEN VAN TITELCLAUSULES – 

Overwegingsclausules zijn verwant aan titelclausules. Toch hebben ze een verschillend 

werkingsgebied. Titelbedingen spreken zich enkel uit over de waarde van titels van en in een 

                                                 
Majesty's Revenue & Customs [2012] UKFTT 430 (TC); 2012 WL 2500575 ("The operative terms of their agreement were 

therefore entirely at odds with the "introduction" or recital: the operative terms created a debt while the recital said that there 

was no debt. The law of contractual construction on this is quite clear: recitals cannot affect the application of clear operative 

terms."); Oxonica Energy Limited v Neuftec Limited [2008] EWHC 2127 (Pat) [2008] WL 3909365 ("The language of these 

recitals cannot trump the operative parts of the Deed."); M. M. ASPREY, Plain Language for Lawyers, Sydney, The Federation 

Press, 2004, 205; H. G. BEALE, Chitty on contracts, 1: General Principles, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 850; J. J. P. KROL, 

Construction Contract Law, New York, John Wiley and Sons Ltd, 1993, 44; J. P. NEHF, "Writing Contracts In The Client's 

Interest", SCL Rev. 1999, 157-158; A. WALLACE, "A Drafting Reminder: Remember The Recitals", Mondaq 2015, 3. 

Rechtsvergelijkend: M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, 

Transnational Publishers, 2006, 89. 
1503 Common law: Inland Revenue Commissioners v Raphael [1933] Ch. 858 ("The intention of the settlor as manifested by 

the settlement is, of course, to be given effect to so far as possible, and in case of any ambiguity in the operative part of it, the 

recitals may be properly looked at for the purpose of ascertaining that intention."); Macdonald Estates Plc v Regenesis (2005) 

Dunfermline [2007] S.L.T. 791 ("Considering the terms of the JVA, I accept that the recitals are relevant, since any contract 

must be construed as a whole."); CEL Group Ltd & Others v Nedlloyd Ltd & Another [2003] WL 1202667 ("When the words 

in the operative part of an instrument are ambiguous, the recitals and other parts of the instrument may be used to discover 

the intention of the parties and to fix the true meaning of those words. But clear words in the operative part of an instrument 

cannot be controlled by recitals."); Rust Consulting Ltd (In Liquidation) v PB Ltd (formerly Kennedy & Donkin Ltd) [2011] 

EWCA Civ 899; [2012] 1 All E.R. (Comm) 455; 137 Con. L.R. 92 ("Notwithstanding the somewhat convoluted drafting, the 

Preamble provides clearly that the Purchaser has agreed to assume all of the liabilities of the Vendor, Rust, not simply those 

of which there is sufficient knowledge to require either a provision or disclosure in the financial statements."); Young v Smith 

[1865] L. R. 1 Eq. 180, 183 ("Where the recitals and the operative part of a deed are at variance, the operative part must be 

officious and the recitals inofficious. I do not say inoperative, for the recitals may be useful in explaining ambiguities."); 

Leggott v Barrett [1880] 15 Ch. D. 306 ("If there is any doubt about the construction of the governing words of that document, 

the recital may be looked at in order to determine what is the true construction; but if there is no doubt about the construction, 

the rights of the parties are governed entirely by the operative part of the writing or the deed."); Oxonica Energy Limited v 

Neuftec Limited [2008] EWHC 2127 (Pat) [2008] WL 3909365 ("The language of these recitals cannot trump the operative 

parts of the Deed. But it can help us to interpret them."); H. G. BEALE, Chitty on contracts, 1: General Principles, Londen, 

Sweet & Maxwell, 2008, 850; K. J. KIRKLAND, "You Say You Want A Revolution: The Troubled Legacy Of Sun Oil Co. 

(Delaware) v. Madeley", Tech L. Rev. 2008, 284; J. J. P. KROL, Construction Contract Law, New York, John Wiley and Sons 

Ltd, 1993, 44; A. WALLACE, "A Drafting Reminder: Remember The Recitals", Mondaq 2015, 3. 
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rechtshandeling, terwijl overwegingsclausules de functie van recitals behandelen. Een 

titelclausule mag niet naar analogie worden toegepast op de preambule van een rechtshandeling, 

net zomin als een overwegingsclausule mag worden uitgebreid naar titels. Partijen moeten bij 

de opstelling van de rechtshandeling nagaan van wat ze de interpretatieve en/of contractuele 

waarde willen bepalen, en zo nodig zowel een titel- als een overwegingsbeding opnemen.  

ESNA was een onderneming actief in de ontwikkeling en de distributie van handelssoftware 

voor alle soorten ondernemingen in de glastuinbouwsector, waaronder de sierteeltsector. Effice 

B.V. was een Nederlandse vennootschap die zich richtte op de ontwikkeling en exploitatie van 

software voor de automatisering in de sierteeltsector. Beide ondernemingen gingen een 

samenwerking aan, waarbij ze zich ten doel stelden de Effice-software verder te ontwikkelen, 

te exploiteren en wereldwijd te distribueren. Effice B.V. en ESNA sloten een overeenkomst 

genaamd "Software Distribution and Marketing Agreement". Een aantal maanden later werd 

Effice in staat van faillissement verklaard. De curator van het faillissement verkocht het 

immateriële actief van de boedel aan SDF. Hieronder bevond zich de Effice-software. ESNA 

stelde een vordering in tegen SDF, waarbij de onderneming vroeg SDF te veroordelen het 

gebruik, de reproductie, de distributie en het verstrekken van licenties van Effice-software, en 

het verrichten van onderhouds-, support- en consultancywerkzaamheden voor Effice-software, 

te staken en gestaakt te houden. ESNA beweerde immers dat SDF inbreuk maakte op haar 

intellectuele eigendomsrechten die rustten op de Effice-software. Zij vond dat de Software 

Distribution and Marketing Agreement zo moest uitgelegd worden dat deze de intellectuele 

eigendomsrechten op de Effice-software had overgedragen aan ESNA. De rechter ging na of 

de partijen in het contract de eigendomsoverdracht van de intellectuele eigendomsrechten 

hadden beoogd. Hierbij waren enkele artikelen van het contract evenals de overwegingen van 

belang. De preambule stelde: "RECITALS: A. Effice develops Horticulture software. Effice is 

the owner of the intellectual property rights to the computer programs identified in Appendix 

1 and is entitled to grant the distribution, marketing and license rights as laid down in this 

Agreement. B. The Distributor possesses (i) adequate resources to effectively market and sell 

to the Horti Industry (ii) software programming capability to enable localization of the 

software developed by Effice; and (iii) a plan for promoting and marketing the software and 

related services. C. Effice and the Distributor desire to enter into a distribution agreement 

providing for the marketing, service and licensing of the Software and the license to use Effice's 

trademarks, trade names and software programs in pursuit of customers, on the terms and 

conditions set forth in this Agreement." Artikel 20.6 van het contract bepaalde: "The headings 

in this Agreement are for convenience only and are not intended to have any legal effect." Het 

feit dat het contract een titelbeding bevatte, hield de rechter niet tegen de consideransen te 

betrekken in zijn interpretatiewerkzaamheid. Hij besloot dat de activa niet aan ESNA waren 

overgedragen, zodat de intellectuele eigendomsrechten op de Effice-software, door de verkoop 

door de curator, bij SDF rustten. Hij argumenteerde: "Dat de eigendom bij Effice B.V. is 

gebleven vindt bevestiging in de tekst van de considerans, in artikel 6.2 en in de in artikel 11.2 

gebezigde term "license fee". Daartegenover staat slechts de tekst van artikel 12.2 "Effice 

hereby fully, without limitation and irrevocably assigns and transfers any and all Intellectual 

Property Rights relating to the Software (…) for Distributors territory to Distributor", doch 

daarmee is in de gegeven omstandigheden en bezien in de gehele context van de 

overeenkomsten niet voldoende aannemelijk geworden dat wordt bedoeld overdracht van 
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intellectuele eigendomsrechten (van het oorspronkelijke softwarepakket) aan ESNA te 

bewerkstelligen."1504 

 OVERWEGINGSCLAUSULES ZIJN BOILERPLATE CLAUSES – Overwegingsbedingen zijn, net als 

titelclausules en alle andere interpretatiebedingen, meestal boilerplate clausules, typeclausules 

die gekopieerd worden van het ene contract naar het andere. Ze beschrijven slechts de 

interpretatieve of contractuele waarde van recitals. Hierdoor moeten ze, naar analogie met 

titelclausules, niet voor elke rechtshandeling op maat gemaakt worden, dit in tegenstelling tot 

hun voorwerp, de preambule, die natuurlijk wel van rechtshandeling tot rechtshandeling 

verschilt.  

 OVERWEGINGSCLAUSULES ZIJN ZELDZAAM – Bedingen die de waarde van de preambule 

bespreken zijn zeldzaam.1505 Als ze al voorkomen, zijn ze meestal geïntegreerd in een ander 

beding, zoals in een titelclausule of in een Entire Agreement Clause.1506 

Zo'n beding kan er als volgt uitzien:  

"Article XXII – Entire Agreement. 

This Agreement consitutes the entirety of the covenants between the parties hereto with respect 

to the matter hereof. It supersedes and cancels any and all previous coventants, agreements, 

distributorship rights and untertakings either in writing of verbal. It may not be amended 

except by an agreement in writing established between the parties and signed by their 

respective duly authorized officers. The recital of this Agreement shall have the same force and 

effect as the text hereof." 1507 

2. Inhoud overwegingsclausule 

a. Overwegingsclausule als prioriteitsbeding  

 OVERWEGINGSCLAUSULE IS PRIORITEITSCLAUSULE DIE VOORRANG GEEFT AAN CORPUS VAN 

DE RECHTSHANDELING BOVEN OVERWEGINGEN – Overwegingsclausules kunnen beschouwd 

worden als een specifieke categorie prioriteitsclausules.1508 Ze lossen namelijk contradicties op 

die bestaan tussen de inhoud van het corpus van de rechtshandeling en de inhoud van de 

preambule. Er kunnen immers interpretatieproblemen ontstaan wanneer partijen contractuele 

waarde geven aan recitals die een onderwerp behandelen dat ook in het corpus van de 

rechtshandeling zelf aan bod komt. Het is dan mogelijk dat er een contradictie bestaat tussen 

                                                 
1504 Nederland: Rb. Rotterdam 12 juni 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:6357, www.rechtspraak.nl. 
1505 Rechtsvergelijkend: M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New 

York, Transnational Publishers, 2006, 99. 
1506 Rechtsvergelijkend: M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New 

York, Transnational Publishers, 2006, 99. 
1507 Rechtsvergelijkend: M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New 

York, Transnational Publishers, 2006, 99. 
1508 Nederland: R. P. J. L. TJITTES, "Uitleg van schriftelijke contracten", RMT 2005, 16; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van 

schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 86. Italië: M. BIANCHI en D. SALUZZO, I contratti internazionali. 

Tecniche di redazione e clausole contrattuali, Milaan, Il sole 24 ore, 32. Rechtsvergelijkend: M. FONTAINE en F. DE LY, 

Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 100.  
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beide bepalingen.1509 Partijen kunnen met behulp van een overwegingsbeding weergeven dat in 

een dergelijk geval de inhoud van het corpus voor moet gaan op de recitals van de 

rechtshandeling. 

Partijen kunnen de hiërarchie tussen recitals en inhoud van het contract bijvoorbeeld 

eenvoudigweg als volgt weergeven: "If the recitals and the operative part of the agreement are 

inconsistent with each other, the operative part is to be preferred."  

 COMBINATIE VAN INHOUDSBEPALENDE EN PRIORITEITSBEPALENDE 

OVERWEGINGSCLAUSULE – Om een contradictieprobleem op te lossen, kunnen partijen ook in 

een inhoudsbepalende overwegingsclausule (nrs. 392 en volgende) verwijzen naar het corpus 

van de rechtshandeling en aangeven dat de recitals moeten gelezen worden in overeenstemming 

met de inhoud van het corpus.1510 Het overwegingsbeding bepaalt dan aan de ene kant de 

contractuele waarde van de recitals en geeft aan de andere kant een voorrangsregel weer. Men 

stelt dan dat overwegingen deel zijn van de rechtshandeling, maar dat de bepalingen uit het 

corpus voorgaan op de bepalingen uit de preambule.1511  

Zo'n beding kan er als volgt uitzien: "Now, therefore, in accordance with the foregoing recitals 

which are an integral part of this Agreement and which are subject to the detailed terms and 

conditions hereinafter set forth, […] agree as follows…"1512 

 OVERWEGINGEN KUNNEN OP INDIRECTE MANIER ONDERGESCHIKTE WAARDE KRIJGEN – Dat 

recitals ondergeschikt zijn aan het corpus van de rechtshandeling, wordt niet altijd in een 

afzonderlijk beding opgenomen. Partijen kunnen dit ook op een meer indirecte manier 

weergeven in de bepalingen van de preambule zelf, door in te voegen "in accordance with this 

agreement" of "upon the terms and subject to the conditions set forth in this agreement."1513  

 VOORRANG VAN PREAMBULE OVER CONTRACT IS MOGELIJK, MAAR AFGERADEN – In theorie 

is het ook mogelijk aan te geven dat de preambule voorrang moet krijgen boven de inhoud van 

de rechtshandeling. Dit is echter afgeraden, aangezien men de beschrijving van de rechten en 

                                                 
1509 M. COIPEL, Droit des sociétés commerciales: SA, SPRL et SCRL, Brussel, Kluwer, 2006, 1062; L. MORIS, "Preambules" in 

Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 315. Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. 

Techniques, best practice rules and recommendations related to contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 57. Common law: 

K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 21; E. A. FARNSWORTH, 

"The interpretation of international contracts and the use of preambles", RDAI 2002, 274; J. P. NEHF, "Writing Contracts In 

The Client's Interest", SCL Rev. 1999, 157-158; A. WALLACE, "A Drafting Reminder: Remember The Recitals", Mondaq 2015, 

1-2. Rechtsvergelijkend: M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New 

York, Transnational Publishers, 2006, 102. 
1510 Common law: K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 21. Italië: 

M. BIANCHI en D. SALUZZO, I contratti internazionali. Tecniche di redazione e clausole contrattuali, Milaan, Il sole 24 ore, 32. 

Rechtsvergelijkend: M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, 

Transnational Publishers, 2006, 100. 
1511 Italië: M. BIANCHI en D. SALUZZO, I contratti internazionali. Tecniche di redazione e clausole contrattuali, Milaan, Il sole 

24 ore, 32. Rechtsvergelijkend: M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, 

New York, Transnational Publishers, 2006, 100. 
1512 Italië: M. BIANCHI en D. SALUZZO, I contratti internazionali. Tecniche di redazione e clausole contrattuali, Milaan, Il sole 

24 ore, 32. 
1513 Common law: K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 21. 



 

 

397 

 

plichten van de contractanten best voorbehoudt voor het bindend gedeelte van de 

rechtshandeling.  

b. Overwegingsclausule als clausule die bepaalt welke elementen tot de contractuele sfeer 

behoren en wat de interpretatieve waarde ervan is 

 OVERWEGINGCLAUSULE IS CLAUSULE DIE BEPAALT WELKE ELEMENTEN TOT DE 

CONTRACTUELE SFEER BEHOREN EN WAT DE INTERPRETATIEVE WAARDE ERVAN IS, DIE 

AANGEEFT OF OVERWEGINGEN CONTRACTUELE EN/OF INTERPRETATIEVE WAARDE HEBBEN 

– De werking van overwegingsclausules gaat echter verder dan de bepaling van een hiërarchie 

tussen preambules en de corpus van de rechtshandeling. Het zijn ook interpretatieclausules die 

een keuze van interpretatieve elementen inhouden, zodat ze ook aangewend kunnen worden in 

situaties waarbij er geen contradictie bestaat tussen preambule en corpus. Met 

overwegingsclausules geven de partijen dan aan wat de contractuele en/of de interpretatieve 

waarde is van een preambule.  

 TWEE ASPECTEN: CONTRACTUELE EN INTERPRETATIEVE WAARDE – De overwegingsclausule 

als clausule die bepaalt welke elementen tot de contractuele sfeer behoren en wat de 

interpretatieve waarde ervan is, komt voor in twee verschillende vormen. Ofwel behandelt deze 

de contractuele waarde van de preambule. In dat geval kan een overwegingsbeding twee 

verschillende inhouden hebben. Normaal gezien bevat een preambule geen rechten en plichten 

van de partijen. Willen de partijen het gemene recht herhalen, dan kunnen ze aangeven dat 

recitals geen contractuele waarde hebben ("Inhoudsbeperkende overwegingsclausules") (nr. 

391). Anderzijds hebben ze ook de mogelijkheid overeen te komen dat de preambule wel mee 

de inhoud van de rechtshandeling bepaalt ("Inhoudsbepalende overwegingsclausules") (nrs. 

392 en volgende). Ofwel behandelt een overwegingsbeding de interpretatieve waarde van 

recitals. Partijen hoeven geen beding op te nemen om de interpretatieve waarde van 

overwegingen te verzekeren, want deze functie is inherent aan recitals. Wel kunnen ze beslissen 

de interpretatieve waarde aan de preambule te ontnemen ("Interpretatiebeperkende 

overwegingstitelclausules") (nrs. 399 en volgende). Partijen kunnen beide soorten 

overwegingsclausules ook combineren (nr. 402).  

 Overwegingsclausule die de contractuele waarde van overwegingen bepaalt 

Inhoudsbeperkende overwegingsclausule 

 INHOUDSBEPERKENDE OVERWEGINGSCLAUSULE BEPAALT DAT OVERWEGINGEN GEEN 

CONTRACTUELE WAARDE HEBBEN – Willen contractanten zeker zijn dat er geen contractuele 

waarde gegeven wordt aan de recitals van de rechtshandeling, dan kunnen ze een 

inhoudsbeperkende overwegingsclausule invoegen. Hiermee maken ze duidelijk dat de rechten 

en plichten enkel in het corpus van de rechtshandeling hun neerslag vinden en dat de recitals 

niet mee de contractuele inhoud bepalen.  
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Een inhoudsbeperkend overwegingsbeding kan als volgt luiden: "Recitals. The words of the 

operative part of the Agreement will not be controlled, cut down, or qualified by the 

Recitals."1514 

Inhoudsbepalende overwegingsclausule 

 OVERWEGINGEN KRIJGEN CONTRACTUELE WAARDE OP DIRECTE MANIER DOOR 

OVERWEGINGSCLAUSULE – Partijen kunnen ook clausules inlassen waarmee ze weergeven dat 

de overwegingen wel contractuele waarde hebben.1515 Ze bepalen dan op een directe manier de 

waarde van de preambule. In dat geval moet de preambule niet gezien worden als een inleiding 

op de rechtshandeling, maar als een integraal deel van de rechtshandeling, dat mee de rechten 

en plichten van de partijen bepaalt. Een dergelijk beding kan zowel opgenomen worden in de 

recitals zelf als in het corpus van de rechtshandeling.1516 Het verdient aanbeveling een dergelijk 

beding op te nemen in het corpus van de rechtshandeling, omdat er dan geen discussie kan 

bestaan over de bindende waarde van het beding. 

Zo'n beding kan er als volgt uitzien: "The recital of this Agreement shall have the same force 

and effect as the text hereof." 1517 

 OVERWEGINGEN KRIJGEN CONTRACTUELE WAARDE OP DIRECTE MANIER DOOR CONTRACT 

DEFINITION CLAUSE – Regelmatig gebruiken partijen echter geen overwegingsclausule om 

contractuele waarde te geven aan een preambule. Ze geven dan weer dat de recitals deel 

uitmaken van de rechtshandeling in een ander soort beding. Een mooi voorbeeld is een contract 

definition clause (nrs. 546 en volgende).1518 Een dergelijk beding bepaalt welke (onderdelen 

van) documenten deel uitmaken van het definitief akkoord tussen de partijen.1519 In een contract 

                                                 
1514 J. WAELKENS, "Titelclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 209. 
1515 Nederland: B. WESSELS, "Tien stappen bij het opstellen en beoordelen van contracten" in B. WESSELS (ed.), Contracten 

maken, Deventer, Kluwer, 2007, 11. Common law: K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American 

bar association, 2008, 21; A. D. SETHI, D. CARSON, B. L. WHITLOCK, "Boilerplate Provisions", Tex. J. Bus. L. 2011-12, 159; 

A. WALLACE, "A Drafting Reminder: Remember The Recitals", Mondaq 2015, 2. Rechtsvergelijkend: M. FONTAINE en F. DE 

LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 99. 
1516 Common law: K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 21 
1517 Rechtsvergelijkend: M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New 

York, Transnational Publishers, 2006, 99. 
1518 Common law: Honeywell Control Systems Limited v Multiplex Constructions (UK) Limited [2007] EWHC 390 (TCC) 

[2007] WL 844792 ("Definitions. 'Contract': the entire agreement between the Employer, the Contractor and the Guarantor 

comprising the Recitals, Conditions and Appendices, including the Employer's Requirements and Contractor's Proposals."); 

Excalibur Ventures LLC v Texas Keystone Inc [2013] EWHC 2767 (Comm) [2013] WL 6451137 ("The Recitals and Schedules 

shall constitute an integral part of this Agreement."); A. D. SETHI, D. CARSON, B. L. WHITLOCK, "Boilerplate Provisions", Tex. 

J. Bus. L. 2011-12, 159; A. WALLACE, "A Drafting Reminder: Remember The Recitals", Mondaq 2015, 2-3. 
1519 R. REECE, "Interpretation Clauses in International Contracts" in Les grandes clauses des contrats internationaux, Brussel, 

Bruylant, 2005, 47; J. WAELKENS, "Prioriteitsclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 126. 

Frankrijk: L. GAREIL-SUTTER, "Fasc. 25: Période Précontractuelle. Effets" in JurisClasseur Contrats - Distribution, losbl., n° 

14; F. LABATHE, La notion de document contractuel, Parijs, LGDJ, 1994, 212; M. LAMOUREUX, L'aménagement des pouvoirs 

du juge par les contractants: recherche sur un possible imperium des contractants, Aix-en-Provence, Presses universitaires 

d'Aix-Marseille, 2006, 177; P. LE TOURNEAU, "De l'art et de la manière de négocier et conclure des contrats internationaux", 

Gaz. Pal. 1996, 12; P. LE TOURNEAU, "Fasc. 1820: Ingénierie et transferts de maîtrise industrielle. Conception" in JurisClasseur 

Contrats - Distribution, losbl., n° 81; J. MESTRE en J. C. RODA, Les principales clauses des contrats d'affaires, Parijs, Lextenso 

éditions, 2011, 1063-1064; F. X. TESTU, Contrats d'affaires, Parijs, Dalloz, 2010, n° 35.03. Common law: M. ANDERSON en 

V. WARNER, Drafting and Negotiating Commercial Contracts, Haywards Heath, Tottel Publishing, 2007, 86; P. KAHN, 

"L'interprétation des contrats internationaux", Clunet 1981, 16. Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Interpretation clauses in 
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definition clause kunnen de partijen aangeven dat de overwegingen deel uitmaken van de 

rechtshandeling.1520 

Zo'n beding luidt dan bijvoorbeeld: "Definitions. 'Contract': the entire agreement between the 

Employer, the Contractor and the Guarantor comprising the Recitals, Conditions and 

Appendices, including the Employer's Requirements and Contractor's Proposals."1521  

Een dergelijke contract definition clause maakt niet in alle gevallen deel uit van de sectie waar 

de rechtshandeling waar de definities zijn opgenomen. Vaak integreert men een dergelijk 

beding in een Entire Agreement Clause (nrs. 533 en volgende).1522 

Dan luidt het beding bijvoorbeeld: "22 Entire agreement, amendments. 22.1. The recitals, the 

Schedules and Annexes form an integral part of this Agreement and references to this 

Agreement include the recitals, the Schedules and the Annexes. Any definitions used in this 

Agreement shall have the same meaning when used in the Schedules and Annexes unless 

explicitly stipulated otherwise. […]."1523  

 OVERWEGINGEN KRIJGEN CONTRACTUELE WAARDE OP DIRECTE MANIER DOOR ANDER 

SOORT CLAUSULE – Om aan te geven dat de recitals deel uitmaken van de contractuele inhoud, 

hoeven partijen echter geen overwegingsclausule of contract definition clause in te voegen. Ze 

kunnen deze inclusie ook inbedden in elk ander beding.1524  

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk in een rechtskeuzeclausule aan te geven dat de preambule een 

deel is van de bindende afspraken die tussen de partijen zijn gemaakt: "This Agreement, of 

which recitals A and B are an integral part, is governed by and shall be construed in 

accordance with Italian law."1525  

 OVERWEGINGEN KRIJGEN GEEN CONTRACTUELE WAARDE DOOR LOUTERE VERMELDING IN 

ALGEMENE INLEIDING INTERPRETATIE- OF DEFINITIECLAUSULE – Meer dan eens nemen 

partijen in de rechtshandeling een algemene interpretatieclausule op, waarin ze meerdere 

aspecten van de uitlegging van het contract behandelen, of een definitieclausule, waarin ze een 

                                                 
international contracts (characterization, definition, entire agreement, headings, language, NOM-clauses, non-waiver clauses 

and severability)", IBLJ 2000, 740-744; M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract 

Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 126; UNCITRAL, Legal Guide on Drawing Up International Contracts for 

the Construction of Industrial Works, New York, 1988, 48. 
1520 Common law: A. D. SETHI, D. CARSON, B. L. WHITLOCK, "Boilerplate Provisions", Tex. J. Bus. L. 2011-12, 159; A. 

WALLACE, "A Drafting Reminder: Remember The Recitals", Mondaq 2015, 2-3. 
1521 Common law: Honeywell Control Systems Limited v Multiplex Constructions (UK) Limited [2007] EWHC 390 (TCC) 

[2007] WL 844792. 
1522 Nederland: Rb. Amsterdam 13 juni 2012, ECLI:NL:RBAMS:2012:9347, www.rechtspraak.nl ("Entire agreement, 

amendments. 22.1. The recitals, the Schedules and Annexes form an integral part of this Agreement and references to this 

Agreement include the recitals, the Schedules and the Annexes. Any definitions used in this Agreement shall have the same 

meaning when used in the Schedules and Annexes unless explicitly stipulated otherwise."); Rb. Amsterdam 6 februari 2013, 

www.rechtspraak.nl ("22 Entire agreement, amendments. 22.1. The recitals, the Schedules and Annexes form an integral part 

of this Agreement and references to this Agreement include the recitals, the Schedules and the Annexes. Any definitions used 

in this Agreement shall have the same meaning when used in the Schedules and Annexes unless explicitly stipulated otherwise.") 
1523 Rb. Amsterdam 6 februari 2013, www.rechtspraak.nl. 
1524 Common law: A. D. SETHI, D. CARSON, B. L. WHITLOCK, "Boilerplate Provisions", Tex. J. Bus. L. 2011-12, 159. 
1525 Nederland: Rechtbank Arnhem 10 oktober 2012, www.rechtspraak.nl. 
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aantal termen definiëren. Zo'n beding gaat dan vaak vooraf door een algemene inleidende zin, 

die melding maakt van het contract zelf en van de preambule.1526  

In het geval van een definitiebeding luidt deze inleiding bijvoorbeeld: "In this agreement 

(including the recitals and the schedules), unless the context otherwise requires, the following 

words and expressions shall have the following meanings […]".1527  

Bij een interpretatieclausule kan de algemene inleiding bijvoorbeeld luiden: "In this Agreement 

and the recitals and the schedules: […].1528  

De aanhef van deze bedingen verwijst wel naar de preambule van het contract, maar geeft deze 

geen contractuele waarde. Met de vermelding van de recitals, wil men enkel aangeven dat de 

aangegeven interpretatieregeling of de aangegeven definities ook van toepassing zijn op de 

preambules, zonder dat men deze deel maakt van de rechtshandeling zelf.  

 OVERWEGINGEN KRIJGEN CONTRACTUELE WAARDE OP INDIRECTE MANIER DOOR EEN 

TERUGVERWIJZING IN HET CORPUS VAN DE RECHTSHANDELING – Partijen kunnen de 

overwegingen ook contractuele waarde toedichten op een meer indirecte manier, namelijk door 

de opname van een referentie naar de overwegingen in de bepalingen van de rechtshandeling 

zelf.1529 Ze geven dan niet expliciet weer dat een recital contractuele waarde heeft, maar door 

terug te verwijzen naar een vermelding in de preambule, geven ze impliciet aan dat deze 

overweging rechten en plichten voor de partijen bevat. 

Een voorbeeld mag dit verduidelijken. De Pacific Colocotronis, een olietanker eigendom van 

Astro Comino Armadora SA, met 72 228 ton ruwe olie aan boord, liep averij op in een storm. 

Hierdoor begon het schip olie te lekken. Om een milieuramp te vermijden, moest de olie zo 

snel mogelijk uit het schip gehaald worden. Astro Comino Armadora sloot hiertoe een contract 

                                                 
1526 Bijvoorbeeld Common law: BAS Capital Funding Corp v Medfinco Ltd [2003] WL 21917473 ("1.1 In this Agreement 

and its recitals and the Schedules save where otherwise expressly provided or unless the context provides otherwise: […] ."); 

Don King Productions Inc v Warren (No.1) [2000] Ch. 291. 
1527 Common law: Don King Productions Inc v Warren (No.1) [2000] Ch. 291. 
1528 Nederland: M. UIJEN, "Boilerplate-clausules: Ketelbinkie in Contractenland?", Contracteren 2010, 133. 
1529 Nederland: Amsterdam 7 april 2011, NTFR 2013, 436; FutD 2011, 1078 ("Led Light Sources" werden in artikel 1.1. van 

het contract gedefinieerd als "the light source produced by Lemnis and mentioned in Recital A".); Arnhem-Leeuwarden 16 

december 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:9846, www.rechtspraak.nl ("De koopprijs van de Vordering (de "Koopprijs") is gelijk 

aan het bedrag op een certificaat dat Prime Select zal toezenden aan Verkoper terstond na ontvangst van de Afkoopwaarde 

(het "Certificaat"). De Koopprijs wordt uitbetaald volgens het schema vermeld op het Certificaat.". Het schema werd in het 

Certificaat opgenomen onder het kopje "Preambule"). Common law: Carpenter v Buller [1841] 8M & W 209 ("If a distinct 

statement of a particular fact is made in the recital of a bond, or other instrument under seal, and a contract is made with 

reference to that recital, it is unquestionably true, that, as between the parties to that instrument, and in an action upon it, it is 

not competent for the party bound to deny the recital. […] By his contract in the instrument itself, a party is assuredly bound, 

and must fulfil it."); SMP Trustees Ltd, Re [2012] WL 2191472 ("Clause 1.1 of the Trust Deed defines "Bonds" as meaning 

'the bonds identified in the recitals hereto'".); Crittall Windows Limited v T. J. Evers Limited [1996] WL 1093167 ("Contract 

Documents: Where alternative B in the second Recital applies the Contract Drawings and the Specification both signed by or 

on behalf of the Parties, the Articles of Agreement, the Conditions and the Appendix annexed hereto […] Contract Drawings: 

The Drawings referred to in the first Recital which have been signed by or on behalf of the Parties to this Contract".); Excalibur 

Ventures LLC v Texas Keystone Inc [2013] EWHC 2767 (Comm) [2013] WL 6451137 ("1.1 In this Agreement the following 

defined terms bear the meanings ascribed to them: […]'Transactions' has the meaning set forth in the recitals hereto."); 

Carewatch Care Services Ltd v Focus Caring Services Ltd [2014] WL 3002765BG (In de definitieclausule gaf men bij "the 

Business" en "the Services" weer "as defined in the Recitals".); X., "The Effect of Recitals in Contracts", Columbia Law Review 

1935, 567; A. WALLACE, "A Drafting Reminder: Remember The Recitals", Mondaq 2015, 2. 
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met Shell. De preambule van het contract bepaalde: "WHEREAS the 'Pacific Colocotronis' is 

off the Dutch coast and has requested assistance, and the 'Drupa' is available to render 

assistance by taking off part of the tanker's cargo and so lightening her." De Drupa, het schip 

van Shell, haalde meer dan 62 000 ton olie uit de Pacific Colocotronis. Later ontstond er 

onenigheid over de betaling. Astro Comino Armadora wilde niet de overeengekomen som 

betalen, omdat Shell niet het hele schip had leeggepompt. Shell stelde dat de overeenkomst 

erop gericht was de lading van het schip te verlichten, maar niet deze helemaal over te nemen. 

Astro Comino Armadora beriep zich op artikel 1 van het contract: "In order to render 

assistance as aforesaid the lightening ship, after discharging, if necessary, any cargo she may 

be carrying, will proceed with utmost dispatch to the vicinity of the tanker and stand by to take 

and receive and will take and receive on board so much of the cargo of the tanker as the Master 

of the tanker or his nominee shall direct but not more than the lightening ship can safely load 

and carry." Op basis van dit artikel, zo stelde Astro Comino Armadora, moest Shell zoveel 

olie overtanken als de Master, namelijk Astro Comino Armadora, wilde. Shell beriep zich op 

de woorden uit de preambule, waarin duidelijk was opgenomen dat het de bedoeling van de 

partijen was om het schip te verlichten door een deel van de cargo over te nemen. De rechter 

onderzocht artikel 1 en artikel 2 ("The lightening ship shall either return to the vicinity of the 

tanker to render further lightening assistance as aforesaid or, if no such further assistance is 

required, shall be returned to the orders of the owners of the lightening ship.") van het contract. 

Van belang hierin waren de woorden "as aforesaid", die een terugverwijzing inhielden. Over 

de "aforesaid" in artikel 2 kon men nog stellen dat die terugwees naar artikel 1, maar de 

"aforesaid" in artikel 1 was onmiskenbaar een referentie naar de recitals: "In placing the weight 

which he did upon the words which indicate that the tanker "shall take so much as the Master 

shall direct" , Mr Hunter was, in my opinion, ignoring the introductory words of that Clause 

"in order to render assistance as aforesaid" . So we find that under Clause 2, the vessel has to 

return for such assistance as "aforesaid", and in Clause 1 we find that that assistance therein 

set out is further qualified or described by a reference back to the recitals. The word 

"aforesaid" can have no other effect than that." De rechter moest de instructies volgen die door 

de partijen in artikel 1 en 2 waren opgenomen. Uit de preambule bleek dat de partijen hadden 

gewild dat de Drupa maar een deel van de cargo overnam.1530 

Een zo duidelijk mogelijke redactie van een dergelijke terugverwijzing is aanbevolen. Uit de 

voorgaande zaak blijkt immers dat er onduidelijkheden kunnen rijzen wanneer men een te vage 

referentie invoegt. Beter is het in klare termen aan te geven dat men naar de preambule 

terugverwijst.1531 

                                                 
1530 Common law: Shell Tankers (UK) Ltd v Astro Comino Armadora SA (The Pacific Colocotronis) [1981] 2 Lloyd's Rep. 

40. 
1531 Bijvoorbeeld Nederland: Amsterdam 7 april 2011, NTFR 2013, 436; FutD 2011, 1078 ("Led Light Sources" werden in 

artikel 1.1. van het contract gedefinieerd als "the light source produced by Lemnis and mentioned in Recital A".). Common 

law: Shell Tankers (UK) Ltd v Astro Comino Armadora SA (The Pacific Colocotronis) [1981] 2 Lloyd's Rep ("WHEREAS the 

'Pacific Colocotronis' (hereinafter referred to as 'the tanker' ) is off the Dutch coast and has requested assistance, and the 

'Drupa' (hereinafter referred to as 'the lightening ship' ) is available to render assistance by taking off part of the tanker's 

cargo and so lightening her."); London Borough of Barking & Dagenham v Terrapin Construction Limited [2000] WL 1027101 

("The First Recital is to be found in the Articles of Agreement. It states: "whereas the employer is desirous of obtaining the 

construction of … (hereinafter called 'the Works') … for which Works he has issued to the Contractor his requirements 

(hereinafter referred to 'the Employer's Requirements')" The Second Recital states: "the Contractor has submitted proposals 

for carrying out the Works (hereinafter referred to as the 'the Contractor's Proposals')"."); Crittall Windows Limited v T. J. 

Evers Limited [1996] WL 1093167 ("Contract Documents: Where alternative B in the second Recital applies the Contract 

Drawings and the Specification both signed by or on behalf of the Parties, the Articles of Agreement, the Conditions and the 

Appendix annexed hereto […] Contract Drawings: The Drawings referred to in the first Recital which have been signed by or 

on behalf of the Parties to this Contract".); Excalibur Ventures LLC v Texas Keystone Inc [2013] EWHC 2767 (Comm) [2013] 
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In een samenwerkingsovereenkomst namen de partijen in artikel 1 een definitieclausule op. 

deze stelde: "1.1 In this Agreement the following defined terms bear the meanings ascribed to 

them: 'Acreage' has the meaning set forth in Recital A. […] 'Transactions' has the meaning set 

forth in the recitals hereto."1532 Hier verwijzen de partijen niet ondoordacht terug, maar geven 

ze aan dat ze naar de preambule terugwijzen.  

 OVERWEGINGEN KRIJGEN CONTRACTUELE WAARDE OP INDIRECTE MANIER DOOR EEN 

VERDERVERWIJZING IN DE PREAMBULE – Het omgekeerde is ook mogelijk. Partijen kunnen de 

overwegingen ook contractuele waarde geven door in de preambule verder te verwijzen naar 

de inhoud van de rechtshandeling.1533 Dit is in feite het spiegelbeeld van de vorige situatie. 

Opnieuw stellen de contractanten dan niet expliciet dat een overweging contractuele waarde 

heeft, maar ze verwijzen in de preambule naar de rest van de rechtshandeling en geven op die 

manier impliciet aan dat deze overweging mee een deel is van de rechtshandeling. Deze manier 

om contractuele waarde te geven aan de preambule is minder aangeraden dan een verwijzing in 

de rechtshandeling zelf. De preambule maakt immers normaal geen deel van de rechtshandeling 

uit. Geeft men hierin weer dat de recitals wel contractuele waarde hebben, dan kan men 

redeneren dat dit niet dwingend is tussen de partijen, omdat deze bepaling zich in de preambule 

bevindt, waar normaal gezien geen rechten en plichten van partijen worden opgenomen.1534 

Een voorbeeld kan dit opnieuw verhelderen. In een akte van cessie namen partijen de volgende 

preambule op: "RECITALS: 

A. on September 20, 2005, HCI and Parklaan entered into a turnkey purchase agreement, 

hereinafter referred to as: the "Turnkey Purchase Agreement" with respect to the continuous 

ground lease of a part of the parcel of land – owned by the municipality of Utrecht - located 

near at the Mercatorlaan, Utrecht, (…) referred to hereinafter as the "Property";  

B. on December 28, 2008, HCI entered into a contract of sale with MSREI, hereinafter referred 

to as "the Contract of Sale", pursuant to which HCI sold the Property to MSREI; 

C. on July 18, 2007, the Property was acquired by MSREI by registration in the land registry 

of a deed of delivery executed by and between HCI and MSREI (hereinafter referred to as: the 

"Deed of Transfer II) following the execution and registration in the land registry on the same 

day of a deed of delivery executed by and between Parklaan and HCI (hereinafter referred to 

as: the "Deed of Transfer I"); 

D. Pursuant to Clause 9 of the Contract of Sale HCI and MSREI wish to enter into an 

agreement with Parklaan to the effect that all of HCI's rights under Clause 10 of the Turnkey 

                                                 
WL 6451137 ("1.1 In this Agreement the following defined terms bear the meanings ascribed to them: 'Acreage' has the 

meaning set forth in Recital A. […] 'Transactions' has the meaning set forth in the recitals hereto."); Carewatch Care Services 

Ltd v Focus Caring Services Ltd [2014] WL 3002765BG (In de definitieclausule gaf men bij "the Business" en "the Services" 

weer "as defined in the Recitals".); Global Energy Ltd (formerly BG International (NSW) Ltd) v Talisman Sinopec Energy BG 

Global Energy Ltd (formerly BG International (NSW) Ltd) v Talisman Sinopec Energy UK Ltd (formerly Talisman Energy 

(UK) Ltd) [2015] WL 55898 ("(E) The Operators entered into Heads of Terms for the construction and tie-in of the Blake Field 

to the Ross FPSO on 7 January 2000 (the "CTA Heads"), which CTA Heads continue to be effective at the date hereof; (F) 

This Agreement, based upon the principles contained in the Heads of Terms for the Transportation, Processing and Operating 

Services Agreement between the Operators dated 7 January 2000 ("Heads of Terms"), supersedes and replaces those Heads 

of Terms in their entirety."). 
1532 Common law: Excalibur Ventures LLC v Texas Keystone Inc [2013] EWHC 2767 (Comm) [2013] WL 6451137. 
1533 Nederland: Rb. Rotterdam 1 mei 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:CA3101, www.rechtspraak.nl. Common law: A. 

WALLACE, "A Drafting Reminder: Remember The Recitals", Mondaq 2015, 2. 
1534 Nederland: B. WESSELS, "Tien stappen bij het opstellen en beoordelen van contracten" in B. WESSELS (ed.), Contracten 

maken, Deventer, Kluwer, 2007, 11. 
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Purchase Agreement and under the Deed of Transfer I are assigned to MSREI."1535 Waar de 

partijen in een vorig voorbeeld terugverwezen naar de recitals met "as aforesaid", verwijzen 

de contractanten hier in de recitals verder naar het contract zelf door de termen "hereinafter 

referred to as" te gebruiken. In feite hebben ze hier in de preambule definities opgenomen, die 

voor de rest van het contract gelden. 

 OVERWEGINGEN KRIJGEN CONTRACTUELE WAARDE OP INDIRECTE MANIER DOOR EEN 

COMBINATIE VAN EEN TERUGVERWIJZING EN EEN VERDERVERWIJZING – Om alle 

onduidelijkheid uit de weg te gaan, kunnen partijen er ook voor kiezen een combinatie in te 

voegen van een terugverwijzing en een verderverwijzing.1536 Dan verwijzen ze in de preambule 

naar het corpus van de rechtshandeling en in het corpus naar de preambule.  

In een overeenkomst van overdracht van aandelen namen de partijen in de recitals het volgende 

op: "(iii) on the ninth day of April, two thousand and two [Y] BV granted to the société par 

actions simplifiée: [C] SAS […] hereinafter referred to as: "Holder", the right to subscribe, 

on the terms and subject to the conditions contained therein, for […] (9,994) shares, 

hereinafter referred to as: the "Warrant Shares", in the share capital of [Y] BV for an 

aggregate exercise price of EUR 4,536 […], such warrant hereinafter referred to as: the 

"Warrant", […]." In deze preambule waren definities opgenomen. Partijen voegden bij elke 

definitie in "hereinafter referred to", zodat ze een verderverwijzing naar het contract zelf 

integreerden. In het corpus van de rechtshandeling stipuleerden partijen een definitieclausule. 

Hierin verwezen ze voor de definitie van bepaalde termen terug naar de overwegingen, waarbij 

ze dit opnieuw expliciet aangaven: "Definitions. Article 1. […] Holder has the meaning 

ascribed thereto in recital (iii) or its permitted tran[s]ferees and assigns, as permitted under 

the terms and conditions of the Warrant. […] Shares has the meaning set forth in recital (iii). 

[…] Warrant: has the meaning ascribed thereto in recital (iii)." Door op deze manier in de 

preambule en het contract zelf referenties in te voegen, namen partijen de bepalingen van de 

preambule waar ze naar verwezen op in het contractuele veld.1537 

 Overwegingsclausule die de interpretatieve waarde van overwegingen bepaalt 

 OVERWEGINGEN HEBBEN NORMAAL GEZIEN INTERPRETATIEVE WAARDE – In principe 

kunnen partijen in een overwegingsclausule de interpretatieve waarde van de preambule 

vastleggen. Dit komt echter in de praktijk niet voor. Een dergelijk beding heeft ook geen enkel 

nut, aangezien de interpretatieve waarde van recitals in geen geval in twijfel getrokken wordt.  

 PARTIJEN KUNNEN OVERWEGINGEN INTERPRETATIEVE WAARDE ONTNEMEN MET 

OVERWEGINGSCLAUSULE – Nemen partijen in een overwegingsclausule op dat de recitals 

rechten en plichten bevatten, dan geven ze deze in één beweging ook interpretatieve waarde. 

Wat deel uitmaakt van de rechtshandeling zelf, is immers een intrinsiek element, dat gebruikt 

kan worden bij uitlegging. Sluiten ze de contractuele waarde van de preambule uit, dan heeft 

dit geen invloed op de interpretatieve functie.1538 Deze blijft gewoon bestaan. In tegenstelling 

                                                 
1535 Nederland: Rb. Rotterdam 1 mei 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:CA3101, www.rechtspraak.nl. 
1536 Nederland: Amsterdam 7 april 2011, NTFR 2013, 436; FutD 2011, 1078. Common law: Shell Tankers (UK) Ltd v Astro 

Comino Armadora SA (The Pacific Colocotronis) [1981] 2 Lloyd's Rep. 40. 
1537 Nederland: Amsterdam 7 april 2011, NTFR 2013, 436; FutD 2011, 1078. 
1538 Common law: A. WALLACE, "A Drafting Reminder: Remember The Recitals", Mondaq 2015, 4. 
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tot wat het geval is bij titels, wordt de interpretatieve waarde van overwegingen immers over 

het algemeen aanvaard (nrs. 378 en volgende). Meer zelfs, ze zijn vaak net opgesteld met het 

oog op de uitlegging van de rechtshandeling. Toch kunnen partijen ook de interpretatieve 

waarde van overwegingen uitsluiten, namelijk door een een interpretatiebeperkende 

overwegingsclausule te stipuleren.1539  

Zo'n beding kan als volgt luiden: "The recital of this agreement may not be taken into account 

as an aid to construction."1540 

 PARTIJEN KUNNEN OVERWEGINGEN INTERPRETATIEVE WAARDE ONTNEMEN MET 

OVERWEGINGSCLAUSULE OPGENOMEN IN TITELBEDING – Een interpretatiebeperkend 

overwegingsbeding kan op zichzelf voorkomen, maar kan ook geïntegreerd worden in een 

titelbeding. Dan ontnemen partijen in één beweging de interpretatieve waarde aan titels en aan 

de preambule.  

Zo'n beding kan als volgt luiden: "Headings and recitals shall not affect the construction or 

interpretation of this Agreement." 

 Combinatie van inhoudsbeperkende en interpretatiebeperkende 

overwegingsclausule 

 COMBINATIE VAN INHOUDSBEPERKENDE EN INTERPRETATIEBEPERKENDE 

OVERWEGINGSCLAUSULE ONTNEEMT OVERWEGINGEN CONTRACTUELE EN 

INTERPRETATIEVE WAARDE – Inhoudsbeperkende en interpretatiebeperkende 

overwegingsclausules kunnen in combinatie voorkomen. Men geeft dan aan dat de preambule 

van een contract geen contractuele, noch interpretatieve waarde heeft.  

Een dergelijk beding luidt bijvoorbeeld: "The recital of this agreement shall have no force and 

effect whatsoever and may not be taken into account as an aid to construction."1541 

3. Nut overwegingsclausule  

a. Overwegingsclausule als prioriteitsbeding  

 OVERWEGINGSCLAUSULE ALS VOORRANGSREGEL ENKEL NUTTIG WANNEER RECITALS 

CONTRACTUELE WAARDE HEBBEN – Als prioriteitsbeding geeft een overwegingsclausule aan 

                                                 
1539 J. WAELKENS, "Titelclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 204. Common law: A. 

WALLACE, "A Drafting Reminder: Remember The Recitals", Mondaq 2015, 4. 
1540 Nederland: F. W. GROSHEIDE, "De Considerans in Internationale Commerciële Contracten" in D. KOKKINI-IATRIDOU en 

F. W. GROSHEIDE (eds.), Eenvormig en vergelijkend privaatrecht (Molengrafica, 1991), Lelystad, Koninklijke Vermande, 

1991, 321; B. WESSELS, "Tien stappen bij het opstellen en beoordelen van contracten" in B. WESSELS (ed.), Contracten maken, 

Deventer, Kluwer, 2007, 12. Rechtsvergelijkend: M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis 

of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 100. 
1541 Nederland: F. W. GROSHEIDE, "De Considerans in Internationale Commerciële Contracten" in D. KOKKINI-IATRIDOU en 

F. W. GROSHEIDE (eds.), Eenvormig en vergelijkend privaatrecht (Molengrafica, 1991), Lelystad, Koninklijke Vermande, 

1991, 321; B. WESSELS, "Tien stappen bij het opstellen en beoordelen van contracten" in B. WESSELS (ed.), Contracten maken, 

Deventer, Kluwer, 2007, 12. Rechtsvergelijkend: M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis 

of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 100. 
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dat het corpus van de rechtshandeling voorrang heeft boven de recitals. Een dergelijk beding 

herhaalt eenvoudigweg het gemene recht en is dus niet nuttig. Geven partijen aan dat de 

preambule contractuele waarde heeft, dan kan het wel nuttig zijn aan te geven welk deel van de 

rechtshandeling voorrang heeft. Zowel de preambule als het contract bevatten dan immers 

gelijkwaardige rechten en plichten, die mogelijk contradictoir zijn.1542  

b. Overwegingsclausule als clausule die bepaalt welke elementen tot de contractuele sfeer 

behoren en wat de interpretatieve waarde ervan is 

 Overwegingsclausule die de contractuele waarde van overwegingen bepaalt 

Inhoudsbeperkende overwegingsclausule 

 INHOUDSBEPERKENDE OVERWEGINGSCLAUSULE IS NUTTELOOS WANT OVERWEGINGEN 

HEBBEN OOK ZONDER BEDING GEEN CONTRACTUELE WAARDE – De invoeging van een 

inhoudsbeperkende overwegingsclausule is in feite nutteloos, aangezien men van 

overwegingen, ook zonder beding, aanneemt dat ze geen contractuele waarde hebben (nrs. 373 

en volgende). Om zichzelf absolute zekerheid te verschaffen, kunnen partijen wel een beding 

opnemen dat de contractuele waarde van overwegingen beperkt.  

Inhoudsbepalende overwegingsclausule 

 INHOUDSBEPALENDE OVERWEGINGSCLAUSULE IS NUTTIG WANT OVERWEGINGEN HEBBEN 

ZONDER BEDING GEEN CONTRACTUELE WAARDE – Willen partijen dat de overwegingen 

contractuele waarde hebben, dan moeten ze dit duidelijk aangeven, omdat dit afwijkt van het 

gemene recht (nrs. 373 en volgende). Hiervoor is een inhoudsbepalende overwegingsclausule 

het ideale middel. Toch is het afgeraden een dergelijk beding in een rechtshandeling in te 

voegen, omdat men de beschrijving van de rechten en plichten van de contractanten best 

voorbehoudt voor het bindend gedeelte van de rechtshandeling.1543  

                                                 
1542 M. COIPEL, Droit des sociétés commerciales: SA, SPRL et SCRL, Brussel, Kluwer, 2006, 1062; L. MORIS, "Preambules" in 

Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 315. Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. 

Techniques, best practice rules and recommendations related to contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 57. Common law: 

K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 21; E. A. FARNSWORTH, 

"The interpretation of international contracts and the use of preambles", RDAI 2002, 274; J. P. NEHF, "Writing Contracts In 

The Client's Interest", SCL Rev. 1999, 157-158; A. WALLACE, "A Drafting Reminder: Remember The Recitals", Mondaq 2015, 

1-2. Rechtsvergelijkend: M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New 

York, Transnational Publishers, 2006, 102. 
1543 M. COIPEL, Droit des sociétés commerciales: SA, SPRL et SCRL, Brussel, Kluwer, 2006, 1062; L. MORIS, "Preambules" in 

Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 315. Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. 

Techniques, best practice rules and recommendations related to contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 57. Common law: 

K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 21; E. A. FARNSWORTH, 

"The interpretation of international contracts and the use of preambles", RDAI 2002, 274A. WALLACE, "A Drafting Reminder: 

Remember The Recitals", Mondaq 2015, 1-2. Contra A. D. SETHI, D. CARSON, B. L. WHITLOCK, "Boilerplate Provisions", Tex. 

J. Bus. L. 2011-12, 159. Zij gaan ervanuit dat men de recitals best contractuele waarde geeft, omdat ze op die manier zeker 

mogen gebruikt worden voor het interpreteren van het contract. Dit is evenwel onnodig: ook al zijn de overwegingen geen deel 

van de contractuele inhoud, dan nog is er geen probleem ze als hulpmiddel voor het uitleggen aan te wenden. 

Rechtsvergelijkend: M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, 

Transnational Publishers, 2006, 102. 
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 Overwegingsclausule die de interpretatieve waarde van overwegingen bepaalt 

 INTERPRETATIEBEPERKENDE OVERWEGINGSCLAUSULE KAN NUTTIG ZIJN, OMDAT 

OVERWEGINGEN INTERPRETATIEVE WAARDE HEBBEN – Aangezien de preambule van een 

rechtshandeling interpretatieve waarde heeft (nrs. 378 en volgende), kan een 

overwegingsbeding dat de interpretatieve waarde van de recitals beperkt voorkomen, met name 

wanneer de partijen de interpretatieve waarde ervan willen uitsluiten.1544 Het nut van een 

dergelijk beding is in de praktijk echter betwijfelbaar.1545 De eigenheid van een preambule ligt 

er immers in de achtergrond van de rechtshandeling te schetsen, en de interpretatieve functie is 

één van de belangrijkste functies van de recitals. Wanneer men deze elke waarde bij de 

uitlegging van de rechtshandeling ontneemt, kan men zich de vraag stellen waarom partijen 

überhaupt de moeite hebben gedaan om een preambule in te voegen. Toch kan een preambule 

ook van belang zijn omwille van de bewijsfunctie ervan (nr. 368), bij de appreciatie van 

wilsgebreken (nr. 369), van aansprakelijkheid (nr. 370), of van overmacht, imprevisie of 

rechtsmisbruik (nr. 371). Ook wanneer men de interpretatieve waarde aan de preambule 

ontneemt, kan een preambule dus nog steeds zin hebben. 

 Combinatie van inhoudsbeperkend en interpretatiebeperkend overwegingsbeding 

 COMBINATIE VAN INHOUDSBEPERKEND EN INTERPRETATIEBEPERKEND 

OVERWEGINGSBEDING KAN NUTTIG ZIJN, OMDAT OVERWEGINGEN INTERPRETATIEVE 

WAARDE HEBBEN – Het invoegen van een combinatie van een inhoudsbeperkend en een 

interpretatiebeperkend overwegingsbeding kan nuttig zijn, althans wat betreft het 

interpretatiebeperkend deel, omdat overwegingen normaal gezien interpretatieve waarde 

hebben. 

4. Geldigheid overwegingsclausule 

 CLAUSULES ZIJN IN PRINCIPE GELDIG OP BASIS VAN CONTRACTVRIJHEID – Op grond van de 

principes van contractvrijheid en wilsautonomie zijn overwegingsclausules, als 

interpretatieclausules in principe geldig.1546  

 INHOUDSBEPALENDE OVERWEGINGSCLAUSULES IN DE PRAKTIJK SOMS ZONDER GEVOLG – De 

geldigheid staat er niet aan in de weg dat inhoudsbepalende overwegingsclausules in de praktijk 

                                                 
1544 Rechtsvergelijkend: UNCITRAL, Legal Guide on Drawing Up International Contracts for the Construction of Industrial 

Works, New York, 1988, 49. 
1545 Nederland: B. WESSELS, "Tien stappen bij het opstellen en beoordelen van contracten" in B. WESSELS (ed.), Contracten 

maken, Deventer, Kluwer, 2007, 12. 
1546 J. WAELKENS, "Titelclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 204. Frankrijk: J. MESTRE 

en J. C. RODA, Les principales clauses des contrats d'affaires, Parijs, Lextenso éditions, 2011, 545. Common law: M. 

ANDERSON en V. WARNER, A-Z Guide to Boilerplate and Commercial Clauses, Haywards Heath, Tottel Publishing, 2006, 328-

329. Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Interpretation clauses in international contracts (characterization, definition, entire 

agreement, headings, language, NOM-clauses, non-waiver clauses and severability)", IBLJ 2000, 769-770; M. FONTAINE en F. 

DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 100. 
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zonder gevolg kunnen blijven.1547 Met deze bedingen geeft men immers contractuele waarde 

aan recitals, maar niet alle delen van een preambule kunnen rechten en plichten voor de partijen 

bevatten.1548 Dit volgt uit de eigenheid van overwegingen: deze schetsen de achtergrond bij de 

rechtshandeling. Bepalingen die de partijen benoemen, omschrijvingen van het doel van de 

rechtshandeling of van de beweegreden van de contractanten, kunnen geen rechten en plichten 

bevatten, ongeacht een clausule die stelt dat alle recitals contractuele waarde hebben.1549  

§4. Leestekens 

A. Leestekens als intrinsieke elementen in het algemeen  

 LEESTEKENS ZIJN INTRINSIEKE ELEMENTEN – Ook het gebruik van leestekens vormt een 

interessant hulpmiddel bij de uitlegging van rechtshandelingen.1550 Leestekens maken deel uit 

van de tekst waarin de rechten en plichten van de partijen zijn neergelegd en bepalen mee hun 

inhoud, zodat ze aan de rechtshandeling intrinsieke elementen zijn. 

 LEESTEKENS HEBBEN INVLOED OP BETEKENIS ZIN EN ZORGEN VOOR DUIDELIJKHEID – Het 

belang van leestekens kan moeilijk overschat worden. Ze hebben, evenzeer als woorden, een 

eigen betekenis. Of men in een zin een punt, een puntkomma of een komma invoegt, heeft 

gevolgen voor de betekenis van de zin waarin het leesteken is ingevoegd.1551 Een juist gebruik 

van leestekens draagt bij tot duidelijkheid van teksten.1552 Binnen de leestekens, is vooral het 

gebruik van de komma uitermate interessant (nrs. 412 en volgende).  

TIMBREZA geeft hiervan een mooi voorbeeld.1553 In twee brieven met exact dezelfde tekst past 

hij de komma's en de punten aan. De inhoud van de brief verandert hierdoor totaal. De eerste 

brief luidt: "Dear Jack, I want a man who knows what love is all about. You are generous, 

kind, thoughtful. People who are not like you admit to being useless and inferior. You have 

ruined me for other men. I yearn for you, I have no feelings whatsoever when we're apart. I 

can be forever happy - will you let me be yours? Jill" Het tweede geval geeft een 

tegenovergestelde betekenis: "Dear Jack, I want a man who knows what love is. All about you 

are generous, kind, thoughtful people, who are not like you. Admit to being useless and inferior. 

You have ruined me, for other men I yearn! For you I have no feelings whatsoever. When we're 

                                                 
1547 Nederland: B. WESSELS, "Tien stappen bij het opstellen en beoordelen van contracten" in B. WESSELS (ed.), Contracten 

maken, Deventer, Kluwer, 2007, 11. Rechtsvergelijkend: M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An 

Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 99-100. 
1548 Rechtsvergelijkend: M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New 

York, Transnational Publishers, 2006, 99. 
1549 Rechtsvergelijkend: M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New 

York, Transnational Publishers, 2006, 100. 
1550 Common law: Houston v Burns [1916] AC 337 ("Punctuation is a rational part of English composition, and is sometimes 

quite significantly employed. I see no reason for depriving legal documents of such significance as attaches to punctuation in 

other writings."); K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 183. 
1551 Frankrijk: M. H. MALEVILLE, Pratique De l'interprétation Des Contrats: Etude Jurisprudentielle, Rouen, Université De 

Rouen, 1991, 174. Common law: M. H. S. JACOBSON, "A Checklist For Drafting Good Contracts", J. Ass'n Legal Writing 

Directors 2008, 111. 
1552 M. LENOBLE-PINSON, "La langue du droit vue par une linguiste", JT 2013, 766. Common law: M. H. S. JACOBSON, "A 

Checklist For Drafting Good Contracts", J. Ass'n Legal Writing Directors 2008, 111. 
1553 Common law: L. P. TIMBREZA, "The Elusive Comma: The Proper Role Of Punctuation In Statutory Interpretation", QLR 

2005, 64. 
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apart, I can be forever happy. Will you let me be? Yours, Jill". In dit voorbeeld wordt het 

verschil in betekenis teweeggebracht door komma's en punten, die de rustpunten in de tekst 

aangeven. Past men de rustpauzes aan, dan krijgt de tekst een heel andere zin.  

B. Illustratie: de komma 

1. Inleiding 

 KOMMA VOORKOMT INTERPRETATIEPROBLEMEN DOOR STRUCTUUR AAN ZIN TE GEVEN EN 

HEEFT INVLOED OP BETEKENIS ZIN – Nemen we het voorbeeld van de komma. Een komma 

zorgt voor structuur in een zin en kan op die manier interpretatieproblemen voorkomen.1554 Een 

komma biedt immers een rustpauze en verdeelt de zin in verschillende onderdelen, waarvan de 

grenzen zonder de komma soms minder duidelijk zijn.1555 Dit is vooral het geval in lange of 

complexe zinnen, maar geldt ook voor korte zinnen. Op die manier heeft de komma een 

rechtstreekse invloed op de betekenis van een zin.1556 Het kleine komma-teken kan niet alleen 

de zin van een bepaling fundamenteel wijzigen, maar ook een grote hulp zijn bij het uitleggen 

van onduidelijke teksten.1557 Het meest frappante voorbeeld is het gebruik van de komma in de 

                                                 
1554 K. HENDRICKX, "Punten en komma's", Juristenkrant 2009, afl. 188, 4; K. HENDRICKX, "Bijzinnen en komma's die moeilijk 

doen, TVW 2012, 45. Nederland: C. W. M. VAN BALLEGOOIJEN, CONCLUSIE BIJ HR 20 juni 2008, BNB 2008, 251; NTFR 2008, 

1294, voetnoot 16. Common law: C. BOUNDY, Business Contracts Handbook, Farnham, Gower Publishing Ltd, 2010, 35; H. 

HENKIN, Drafting Engineering Contracts, Barking, Taylor and Francis, 2005, 48; P. RYLANCE, Writing and Drafting in Legal 

Practice, Oxford, Oxford University Press, 2012, 24. 
1555 E. BREWAEYS, "'t Was weer een komma", Juristenkrant 2008, afl. 173, 9; W. DANIËLS, Teksten redigeren, Antwerpen, Het 

Spectrum, 2011, RED 4. Nederland: J. G. BROUWER en C. J. H. JANSEN, "Over recht en krom schrijven", Ars Aequi 1998, 175; 

W. DE BOER, Van Dale taalhandboek Nederlands: gebruiksaanwijzing van de Nederlandse taal, Utrecht, Van Dale Uitgevers, 

2012, 424; H. HOUËT, Grammatica Nederlands, Houten, Het Spectrum, 2013, §283; C. W. M. VAN BALLEGOOIJEN, CONCLUSIE 

BIJ HR 20 juni 2008, BNB 2008, 251; NTFR 2008, 1294, voetnoot 16. Common law: Soufflet Negoce SA v Fedcominvest 

Europe Sarl [2014] EWHC 2405 (Comm) [2014] WL 3387875 ("Second, turning to the language of the third sentence itself, I 

am not persuaded that the existence of the comma immediately before the word "and" has the significance attributed to it by 

the Sellers. As submitted by Mr Jarvis, it seems to me that the comma is probably there, not to split the sentence into two 

independent provisions (which a full stop would have done) but to indicate that the words "or vice versa" belong to the first 

part of that sentence."); C. BOUNDY, Business Contracts Handbook, Farnham, Gower Publishing Ltd, 2010, 35; G. LEBOVITS, 

"Do's, Don'ts, And Maybes: Usage Controversies -- Part II", NYSTBJ juli/augustus 2008, 57; P. RYLANCE, Writing and Drafting 

in Legal Practice, Oxford, Oxford University Press, 2012, 23; M. TREDINNICK, The Little Green Grammar Book, Sydney, 

University of New South Wales Press Ltd, 2008, 163. 
1556 H. BROUCKAERT, Woorden van de wet: kriskras door de taal van de overheid, Brugge, die Keure, 2009, 55; H. 

BROUCKAERT, "Een komma", TVW 2003, 514; W. DANIËLS, Teksten redigeren, Antwerpen, Het Spectrum, 2011, RED 4; J. 

GERITS, Betere taal: meer recht, Leuven, Acco, 1999, 33; K. HENDRICKX, "Komma of niet?", Juristenkrant 2007, afl. 150, 13; 

K. HENDRICKX, "Komma oorzaak van betekenisverschil?", Juristenkrant 2008, afl. 166, 4; K. HENDRICKX, "Kommaneukerij", 

Juristenkrant 2013, afl. 274, 4; K. HENDRICKX, "Naar een vlotter taalgebruik in de notariële akte" in Gestaan en gelegen - Taal 

en Notariaat - 75 jaar Tijdschrift voor Notarissen, Brugge, die Keure, 2013, 157; G. LERNOUT, Schrijven over literatuur: gids 

voor studenten en andere schrijvers, Leuven, Acco, 1999, 139. Nederland: M. HEERINK en S. HOOGWATER, Schrijven in de 

juridische praktijk, Amsterdam, Pearson Education Benelux, 2007, 31; H. HOUËT, Grammatica Nederlands, Houten, Het 

Spectrum, 2013, §283; C. W. M. VAN BALLEGOOIJEN, CONCLUSIE BIJ HR 20 juni 2008, BNB 2008, 251; NTFR 2008, 1294, 

voetnoot 16. Common law: K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 

225; C. BOUNDY, Business Contracts Handbook, Farnham, Gower Publishing Ltd, 2010, 35; P. BUTT, Modern Legal Drafting: 

A Guide to Using Clearer Language, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, n° 7.104; T. A. DORSEY, Statutory 

Construction and Interpretation, Alexandria, TheCapitol.Net, 2010, 15; S. J. HANKIN, "Statutory Interpretation in the Age of 

Grammatical Permissiveness: An Object Lesson for Teaching Why Grammar Matters", Perspectives 2010, 2; H. HENKIN, 

Drafting Engineering Contracts, Barking, Taylor and Francis, 2005, 48; 6.  
1557 E. BREWAEYS, "'t Was weer een komma", Juristenkrant 2008, afl. 173, 9; H. BROUCKAERT, Woorden van de wet: kriskras 

door de taal van de overheid, Brugge, die Keure, 2009, 55; H. BROUCKAERT, "Een komma", TVW 2003, 514; J. GERITS, Betere 

taal: meer recht, Leuven, Acco, 1999, 33; K. HENDRICKX, "Komma of niet?", Juristenkrant 2007, afl. 150, 13; K. HENDRICKX, 

"Komma oorzaak van betekenisverschil?", Juristenkrant 2008, afl. 166, 4; K. HENDRICKX, "Ditjes en datjes", Juristenkrant 

2009, afl. 196, 4; K. HENDRICKX, "De lezer, waarvoor dit bedoeld is", Juristenkrant 2012, afl. 242, 4; K. HENDRICKX, 
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bijvoeglijke, relatieve of betrekkelijke bijzin, een bijzin die fungeert als bijvoeglijke bepaling 

(nr. 414). Ook het gebruik van de komma voor bijstellingen (nrs. 417 en volgende) of 

bijvoegsels (nrs. 419 en volgende) of voor voegwoorden, zoals "en" en "of" in opsommingen 

(nrs. 420 en volgende) is van invloed op de betekenis van de zin. Daarnaast gebruikt men de 

komma ook in getallen (nrs. 428 en volgende). 

 WERKELIJKE PARTIJWIL KAN AFWIJKEN VAN GRAMMATICALE BETEKENIS – Redacteurs zijn 

bij de opmaak van de rechtshandeling niet a priori zorgvuldig genoeg om altijd de juiste 

taalkundige regels over het gebruik van leestekens te volgen. Blijkt duidelijk uit andere 

elementen dat partijen ten onrechte een komma hebben ingevoegd, of achterwege gelaten, dan 

is de grammaticale betekenis van de komma niet zaligmakend.1558 De werkelijke partijwil heeft 

steeds voorrang.1559 Het verdient aanbeveling om bij de redactie van de rechtshandeling te 

anticiperen op mogelijke latere interpretatieproblemen en stil te staan bij het juiste gebruik van 

de komma. Bovendien kan het nuttig zijn de juiste betekenis van een bepaling niet alleen te 

laten afhangen van een – al dan niet correct gebruikt – leesteken.  

Het potentieel levensbelang van een duidelijke redactie van een juridische tekst blijkt uit het 

voorbeeld van sir Casement (nr. 413). De toepasselijke wetgeving stelde dat er sprake was van 

hoogverraad: "if a man do levy war against our Lord the King in his realm, or be adherent to 

the King's enemies in his realm, giving to them aid and comfort in the realm, or elsewhere." 

Deze wetsbepaling was helemaal niet goed opgesteld. In feite refereerde de bepaling aan drie 

verschillende situaties van hoogverraad, namelijk (1) het aanspannen van een oorlog, (2) 

samenspanning met vijanden en (3) hulp aan vijanden. Bovendien gold dit zowel wanneer deze 

handelingen gesteld werden in Engeland als daarbuiten. Dit was helemaal niet duidelijk op 

                                                 
"Kommaneukerij", Juristenkrant 2013, afl. 274, 4; K. HENDRICKX, "Naar een vlotter taalgebruik in de notariële akte" in Gestaan 

en gelegen - Taal en Notariaat - 75 jaar Tijdschrift voor Notarissen, Brugge, die Keure, 2013, 157; G. LERNOUT, Schrijven 

over literatuur: gids voor studenten en andere schrijvers, Leuven, Acco, 1999, 139. Nederland: M. HEERINK en S. 

HOOGWATER, Schrijven in de juridische praktijk, Amsterdam, Pearson Education Benelux, 2007, 31; C. W. M. VAN 

BALLEGOOIJEN, CONCLUSIE BIJ HR 20 juni 2008, BNB 2008, 251; NTFR 2008, 1294, voetnoot 16. Common law: K. A. ADAMS, 

A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 225; C. BOUNDY, Business Contracts 

Handbook, Farnham, Gower Publishing Ltd, 2010, 35; P. BUTT, Modern Legal Drafting: A Guide to Using Clearer Language, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2013, n° 7.104; T. A. DORSEY, Statutory Construction and Interpretation, Alexandria, 

TheCapitol.Net, 2010, 15; S. J. HANKIN, "Statutory Interpretation in the Age of Grammatical Permissiveness: An Object Lesson 

for Teaching Why Grammar Matters", Perspectives 2010, 2; H. HENKIN, Drafting Engineering Contracts, Barking, Taylor and 

Francis, 2005, 48; M. H. S. JACOBSON, "A Checklist For Drafting Good Contracts", J. Ass'n Legal Writing Directors 2008, 111. 
1558 Common law: Public Trustee v. Christian Aid Society and Others [1977] S. No. 8961 [1979] Ch. 218 ("After all, I must 

remember that this is a testator who does not appear to use commas, and pays little attention to marks of punctuation; and for 

him to omit a comma where others might insert it is a matter of little significance."); Dorset County Council v Southern Felt 

Roofing Company Limited [1990] WL 753387 ("I am quite sure that it was never intended to include in clause 1.7 a reference 

to a 'loss claim'. 'Claim' would have done. The comma was clearly omitted in error and the clause should be construed as if 

the comma were there."); K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 

226; S. J. HANKIN, "Statutory Interpretation in the Age of Grammatical Permissiveness: An Object Lesson for Teaching Why 

Grammar Matters", Perspectives 2010, 7-8; L. P. TIMBREZA, "The Elusive Comma: The Proper Role Of Punctuation In 

Statutory Interpretation", QLR 2005, 86. 
1559 Common law: Parker v. Knight and Others [1948] Ch. 437 ("I am assisted in this construction by the comma, although I 

cannot pay too much attention to it, because there is no evidence that it was put in by the hand of the testatrix. One cannot, 

however, rule out the possibility that the comma may have been intended by her."); Dorset County Council v Southern Felt 

Roofing Company Limited [1990] WL 753387 ("I am quite sure that it was never intended to include in clause 1.7 a reference 

to a 'loss claim'. 'Claim' would have done. The comma was clearly omitted in error and the clause should be construed as if 

the comma were there."); K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 

226. 
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basis van de tekst van het artikel. Een eerste probleem bestond erin dat de drie leden van de 

opsomming niet op dezelfde manier werden ingeleid, zodat er twijfel kon rijzen over het aantal 

leden binnen de opsomming. Op basis van de letter en de interpunctie van de bepaling, zou 

men kunnen denken dat "giving to them aid and comfort in the realm" een bijstelling was bij 

"be adherent to the King's enemies", en dat dit geen twee verschillende situaties uitmaakten 

(nrs. 417 en volgende). Een tweede onduidelijkheid vloeide voort uit het gebruik van de komma 

voor "or elsewhere" (nrs. 420 en volgende).  

2. Komma voor bijzin  

 KOMMA MAAKT VERSCHIL TUSSEN UITBREIDENDE EN BEPERKENDE BETREKKELIJKE BIJZIN 

– De bijvoeglijke bijzin vormt een aanvulling op een zinsdeel en wordt normaal gezien in een 

zin ingevoegd onmiddellijk na het woord waarnaar verwezen wordt (het antecedent). De 

bijvoeglijke bijzin wordt ingeleid door een betrekkelijk voornaamwoord (die, dat).1560 De 

betekenis van een betrekkelijke bijzin hangt af van het gebruik van een komma voor het 

betrekkelijk voornaamwoord.1561 Gebruikt men een komma voor een bijvoeglijke bijzin, dan 

wil dit zeggen dat deze bijzin uitbreidend is. Een dergelijke bijzin voegt bijkomende, niet 

essentiële, informatie toe, die perfect kan weggelaten worden, zonder de basisbetekenis van de 

zin te veranderen. In plaats van twee komma's in te voegen, zou men deze bijzin ook tussen 

haakjes kunnen zetten.1562 Staat er geen komma, dan gaat het om een beperkende bijzin. Zo'n 

bijzin beperkt het antecedent en heeft dus wel invloed op de betekenis van de zin.  

Een voorbeeld uit het juridisch veld is de zin "De aanvragen voor subsidies die door de 

minister zijn ondertekend, worden bij voorrang behandeld." Zonder komma is deze zin 

beperkend: enkel die aanvragen die de minister heeft ondertekend, krijgen voorrang. Schrijft 

men echter "De aanvragen voor subsidies, die door de minister zijn ondertekend, worden bij 

voorrang behandeld.", dan is de bijzin uitbreidend. De behandeling van alle aanvragen voor 

subsidies moet bij voorrang gebeuren. De bijzin "die door de minister zijn ondertekend", geeft 

enkel extra informatie: alle aanvragen voor subsidies zijn ondertekend door de minister, dit 

wordt gewoon ter herinnering nog eens vermeld.1563  

                                                 
1560 Dit is niet altijd het geval in het Engels.  
1561 H. BROUCKAERT, Woorden van de wet: kriskras door de taal van de overheid, Brugge, die Keure, 2009, 55; H. 

BROUCKAERT, "Een komma", TVW 2003, 514; W. DANIËLS, Teksten redigeren, Antwerpen, Het Spectrum, 2011, RED 4; J. 

GERITS, Betere taal, Leuven, Acco, 1999, 33; K. HENDRICKX, "Komma of niet?", Juristenkrant 2007, afl. 150, 13; K. 

HENDRICKX, "Komma oorzaak van betekenisverschil?", Juristenkrant 2008, afl. 166, 4; K. HENDRICKX, "Ditjes en datjes", 

Juristenkrant 2009, afl. 196, 4; K. HENDRICKX, "De lezer, waarvoor dit bedoeld is", Juristenkrant 2012, afl. 242, 4; K. 

HENDRICKX, "Kommaneukerij", Juristenkrant 2013, afl. 274, 4; K. HENDRICKX, "Naar een vlotter taalgebruik in de notariële 

akte" in Gestaan en gelegen - Taal en Notariaat - 75 jaar Tijdschrift voor Notarissen, Brugge, die Keure, 2013, 157; G. 

LERNOUT, Schrijven over literatuur: gids voor studenten en andere schrijvers, Leuven, Acco, 1999, 139; G. SONCK, 

Grammatica Nederlands, Brussel, De Boeck en Larcier, 2003, 131-132. Nederland: J. G. BROUWER en C. J. H. JANSEN, "Over 

recht en krom schrijven", Ars Aequi 1998, 175; M. ONRUST, A. VERHAGEN en R. DOEVE, Formuleren, Houten, Bohn Stafleu 

van Loghum, 1993, 187; B. WESSELS, "Tien stappen bij het opstellen en beoordelen van contracten" in B. WESSELS (ed.), 

Contracten maken, Deventer, Kluwer, 2007, 8. Common law: J. BOSSÉ ANDIEU, Abrégé des Règles de Grammaire et 

D'Orthographe, Québec, Presses de l'Université du Québec, 1996, 3; B. A. GARNER, Garner's Dictionary of Legal Usage, 

Oxford, Oxford University Press, 2011, 731; H. HENKIN, Drafting Engineering Contracts, Barking, Taylor and Francis, 2005, 

49; H. HOUËT, Grammatica Nederlands, Houten, Het Spectrum, 2013, §282; G. LEBOVITS, "Do's, Don'ts, And Maybes: Usage 

Controversies -- Part II", NYSTBJ juli/augustus 2008, 59; J. STRAUS, L. KAUFMAN, T. STERN, The Blue Book of Grammar and 

Punctuation, San Fransisco, Jossey-Bass, 2008, Chapter 2, Rule 12. 
1562 Common law: H. HENKIN, Drafting Engineering Contracts, Barking, Taylor and Francis, 2005, 49; P. RYLANCE, Writing 

and Drafting in Legal Practice, Oxford, Oxford University Press, 2012, 23. 
1563 Voorbeeld ontleend aan K. HENDRICKX, "Komma oorzaak van betekenisverschil?", Juristenkrant 2008, afl. 166, 4. 
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 DUIDELIJKHEID VERZEKEREN DOOR KOMMA TE ONDERSTEUNEN DOOR "UITSLUITEND" 

(BEPERKEND) OF "ALLE" (UITBREIDEND) IN HOOFDZIN – Om absolute duidelijkheid te 

verkrijgen in bijvoeglijke bijzinnen, kunnen partijen de bedoelde betekenis explicieter 

formuleren door, bij een beperkende bijzin, in de hoofdzin "uitsluitend" of "alleen" toe te 

voegen of deze, in het geval van een uitbreidende bijzin, te vervolledigen met "alle".1564 

Over de duidelijkheid van de zinnen "Uitsluitend de aanvragen voor subsidies die door de 

minister zijn ondertekend, worden bij voorrang behandeld." en "Alle aanvragen voor 

subsidies, die door de minister zijn ondertekend, worden bij voorrang behandeld." bestaat geen 

geredelijke twijfel. 

 DUIDELIJKHEID VERZEKEREN DOOR KOMMA TE ONDERSTEUNEN DOOR "OVERIGENS" 

(UITBREIDEND) IN BETREKKELIJKE BIJZIN – Partijen kunnen er ook voor opteren de 

betrekkelijke bijzin zelf explicieter te maken. De toevoeging van "overigens", "tussen haakjes" 

of "trouwens" in een bijzin maakt deze uitbreidend.1565  

De zin "De aanvragen voor subsidies, die overigens door de minister zijn ondertekend, worden 

bij voorrang behandeld." laat er geen twijfel over bestaan dat alle aanvragen voor subsidies 

door de minister zijn ondertekend. 

3. Komma voor bijstelling  

 BIJSTELLING BEGINT MET KOMMA EN BEVAT GEEN KOMMA'S VOOR "EN" EN "OF" – Een 

bijstelling of appositie is een zinsdeel bestaande uit een zelfstandig naamwoord of een 

zelfstandig-naamwoordgroep dat ingeleid wordt door een komma en een toevoeging vormt bij 

een woord(groep), waarnaar de bijstelling terugverwijst (antecedent). Binnen een bijstelling 

laat men de komma voor "en" en "of" steeds achterwege. Dit betekent dat het ontbreken van 

een komma voor "of" of "en" erop kan wijzen dat een zinsdeel moet uitgelegd worden als een 

bijstelling.1566 Zo'n bijstelling is uitbreidend en geeft extra informatie over het antecedent, die 

niet van invloed is op de basisbetekenis van de zin. 

Een Amerikaanse zaak behandelde de interpretatie van een wet die een verbod instelde op 

wreedheid tegen dieren, meer specifiek "to deprive any animal of necessary sustenance, food 

or drink." Een man werd aangeklaagd nu hij naliet zijn kat door een dierenarts te laten 

verzorgen, waardoor dit dier was overleden. De man wierp op dat medische zorg niet viel onder 

necessary sustenance (noodzakelijk onderhoud), omdat deze term verder werd uitgelegd door 

food or drink. Volgens hem hield deze bepaling slechts in dat hij zijn kat geen eten of drinken 

mocht ontzeggen. De rechter volgde deze redenering en oordeelde "A plain reading of the 

statute reveals that "necessary sustenance" is described within that clause as "food or drink." 

                                                 
1564 H. BROUCKAERT, Woorden van de wet: kriskras door de taal van de overheid, Brugge, die Keure, 2009, 55; H. 

BROUCKAERT, "Een komma", TVW 2003, 514; K. HENDRICKX, "Komma oorzaak van betekenisverschil?", Juristenkrant 2008, 

afl. 166, 4. 
1565 K. HENDRICKX, "De lezer, waarvoor dit bedoeld is", Juristenkrant 2012, afl. 242, 4; K. HENDRICKX, "Kommaneukerij", 

Juristenkrant 2013, afl. 274, 4; K. HENDRICKX, "Naar een vlotter taalgebruik in de notariële akte" in Gestaan en gelegen - Taal 

en Notariaat - 75 jaar Tijdschrift voor Notarissen, Brugge, die Keure, 2013, 158. 
1566 Common law: S. J. HANKIN, "Statutory Interpretation in the Age of Grammatical Permissiveness: An Object Lesson for 

Teaching Why Grammar Matters", Perspectives 2010, 7. 
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The grammatical construction of the clause […] indicates that "necessary sustenance" is "food 

or drink". Where phrases were meant to be separated, the statute delineates such separation 

by placement of a comma before the disjunctive "or" […]. Was the statute intended to list three 

separate types of deprivation it would have read "…sustenance, food, or drink…"1567 

 WERKELIJKE PARTIJWIL KAN AFWIJKEN VAN GRAMMATICALE BETEKENIS GEBREK AAN 

KOMMA VOOR "OF" OF "EN" EN KRIJGT DAN VOORRANG – Omdat de gedachte legio is dat een 

komma voor "en" en "of" grammaticaal fout is, kan men er niet zonder meer vanuitgaan dat 

partijen die een komma voor "en" en "of" achterwege laten in een zinsdeel dat een bijstelling 

zou kunnen zijn, ook effectief een appositie hebben willen invoegen.1568 De werkelijke 

partijwil, zoals die uit andere elementen kan afgeleid worden, gaat voor.1569  

Draagt een auteur zijn boek op aan "my parents, the Pope and Mother Theresa", dan is "the 

Pope and Mother Theresa" strikt gezien een bijstelling bij "my parents". Omdat er geen komma 

staat voor "en", maken de woorden "the Pope and Mother Theresa" één zinsdeel uit, dat 

bijgesteld is bij "my parents". Toch is het voor elke lezer duidelijk dat de paus en moeder 

Theresa onmogelijk de ouders van de auteur kunnen zijn. Uit de context valt af te leiden wat 

de auteur werkelijk bedoeld heeft: hij draagt zijn werk op aan vier personen, niet aan twee. Dit 

is zo evident, dat er zelfs geen interpretatie aan de orde is in dit voorbeeld. De lezer zal intuïtief 

afstand nemen van de grammaticale regels.1570 

4. Komma voor bijvoegsel 

 KOMMA BEPERKT BIJVOEGSEL NA OPSOMMING TOT LAATSTE ANTECEDENT – Voegt men aan 

het laatste lid van een opsomming een zinsdeel met bijkomende informatie toe, dan is het 

regelmatig onduidelijk welke zinsdelen bij elkaar horen en op welk deel van de opsomming 

deze aanvulling juist slaat. Een dergelijk zinsdeel is geen bijstelling, omdat het informatie geeft 

die wel van invloed is op de betekenis van de zin. Ofwel kan je de tekst dan lezen alsof een 

dergelijk bijvoegsel alleen verwijst naar het laatste deel van het meervoudig antecedent, ofwel 

kan het bijvoegsel terugslaan op de volledige meervoudige bepaling en op elk onderdeel van 

het antecedent van toepassing zijn.1571 In de context van wets- en contractsinterpretatie spreekt 

men in het eerste geval van the last antecedent rule1572 en in het tweede geval van the across 

                                                 
1567 Common law: People v Walsh 2008 NY Slip Op 50556(U) [19 Misc 3d 1105(A)]. 
1568 Common law: S. J. HANKIN, "Statutory Interpretation in the Age of Grammatical Permissiveness: An Object Lesson for 

Teaching Why Grammar Matters", Perspectives 2010, 7-8. 
1569 Common law: S. J. HANKIN, "Statutory Interpretation in the Age of Grammatical Permissiveness: An Object Lesson for 

Teaching Why Grammar Matters", Perspectives 2010, 7-8. 
1570 Common law: People v Walsh 2008 NY Slip Op 50556(U) [19 Misc 3d 1105(A)]; S. J. HANKIN, "Statutory Interpretation 

in the Age of Grammatical Permissiveness: An Object Lesson for Teaching Why Grammar Matters", Perspectives 2010, 7-8 
1571 K. HENDRICKX, "Bijzinnen en komma's die moeilijk doen, TVW 2012, (45) 45. 
1572 K. HENDRICKX, "Bijzinnen en komma's die moeilijk doen, TVW 2012, (45) 45. Common law: Portsmouth Corp v. Smith 

[1885] 10 App. Cas. 364 ("And I think there is a rule of construction commonly expressed thus, that "words of relation refer to 

the last antecedent.""); House of LordsTrustees of Fairbairn's (aka Douglas's) Trust v. Revenue and Customs Commissioners 

[2007] WL 919377 ("I accept the general submission of the Appellants that, as a rule of construction, the last-antecedent rule 

can be ousted where a contrary intention is evinced by the terms of the particular instrument under consideration."); K. A. 

ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 216; T. A. DORSEY, Statutory 

Construction and Interpretation, Alexandria, TheCapitol.Net, 2010, 15; T. LECLERCQ, "Doctrine of the Last Antecedent: The 

Mystifying Morass of Ambiguous Modifiers", The Journal of the Legal Writing Institute 1996, (81) 90; L. M. SOLAN, The 

Language of Judges, Chicago, The University of Chicago Press, 1993, 34-37. 
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the board rule.1573 Welk van beide regels men moet toepassen, hangt af van de intentie van de 

wetgever of van de partijen bij het contract.1574 

In een contract beschrijft men het volgende toepassingsgebied: "Deze overeenkomst is van 

toepassing op de arbeiders en de bedienden met een contract van onbepaalde duur." Past men 

de last antecedent rule toe, dan betekent dit dat "met een contract van onbepaalde duur" enkel 

terugslaat op de bedienden en niet op de arbeiders. Ook arbeiders met een contract van bepaalde 

duur vallen dan onder het toepassingsgebied. Wendt men de across the board rule aan, dan 

slaat "met een contract van onbepaalde duur" op elk deel van het antecedent, dus zowel op 

arbeiders als op bedienden. Dan viseert men enkel arbeiders die een contract van onbepaalde 

duur hebben en bedienden die een contract van onbepaalde duur hebben.1575 

Een komma voor het bijvoegsel zorgt ervoor dat de voorkeur moet uitgaan naar de last 

antecedent rule.1576 Dit leesteken heeft immers een limitatieve werking en beperkt de bijzin tot 

het antecedent dat er vlak aan voorafgaat.1577  

Voegt men in het beding uit het vorige voorbeeld een komma in, dan krijgt men de volgende 

beschrijving van het toepassingsgebied: "Deze overeenkomst is van toepassing op de arbeiders 

en de bedienden, met een contract van onbepaalde duur." Door het gebruik van een komma, 

maakt de opsteller hier duidelijk dat de overeenkomst geldt voor alle arbeiders, of ze nu een 

contract van bepaalde, dan wel van onbepaalde duur hebben, en op bedienden, maar dan enkel 

op die bedienden met een contract van onbepaalde duur.1578  

Toch is dit niet altijd zo geweest. Een treffende illustratie uit de Britse rechtsgeschiedenis 

betrof Roger David Casement. Casement was een Iers dichter, verzetsstrijder, nationalist en 

diplomaat. In het begin van de 20e eeuw was hij consul in Mozambique, in Angola, in Congo 

en in Brazilië, waar hij onderzoek deed naar mensenrechtenschendingen. Voor het begin van 

de eerste wereldoorlog sloot Casement zich aan bij het Ierse verzet om te vechten tegen de 

Britse overheersing. Hij zocht hiervoor steun bij Duitsland. Toen hij terugkeerde naar Ierland, 

werd hij gearresteerd en beschuldigd van hoogverraad. Op zijn proces voerde hij aan dat hij 

niet kon vervolgd worden voor hoogverraad, omdat de misdrijven waarvoor hij werd 

aangeklaagd, gepleegd waren in Duitsland en niet in Groot Brittannië. Volgens de toepasselijke 

wet, de middeleeuwse Treason Act uit 1351, was er hoogverraad: "if a man do levy war against 

                                                 
1573 K. HENDRICKX, "Bijzinnen en komma's die moeilijk doen, TVW 2012, (45) 45. Common law: T. LECLERCQ, "Doctrine of 

the Last Antecedent: The Mystifying Morass of Ambiguous Modifiers", The Journal of the Legal Writing Institute 1996, (81) 

81-112; L. M. SOLAN, The Language of Judges, Chicago, The University of Chicago Press, 1993, 29-34. 
1574 Common law: Ewing & Co v. Ewing [1882] 8 App. Cas. 822 ("And I agree with the Lord Ordinary and Lord Craighill 

that it is a rule, not I think of law, but of the grammatical construction of the English language, that words of relation refer to 

the last antecedent. But I do not agree with them in thinking that what comes nearest to the words of relation is necessarily to 

be taken as the last antecedent. On the contrary, I think that the context and the subject-matter may shew that something more 

remote in the collocation of words really is the antecedent."); Trustees of Fairbairn's (aka Douglas's) Trust v. Revenue and 

Customs Commissioners [2007] WL 919377 ("I accept the general submission of the Appellants that, as a rule of construction, 

the last-antecedent rule can be ousted where a contrary intention is evinced by the terms of the particular instrument under 

consideration."); T. A. DORSEY, Statutory Construction and Interpretation, Alexandria, TheCapitol.Net, 2010, 16. 
1575 Voorbeeld ontleend aan K. HENDRICKX, "Punten en komma's", Juristenkrant 2009, afl. 188, (4) 4. 
1576 Common law: Trustees of Fairbairn's (aka Douglas's) Trust v. Revenue and Customs Commissioners [2007] WL 919377 

("I accept the general submission of the Appellants that, as a rule of construction, the last-antecedent rule can be ousted where 

a contrary intention is evinced by the terms of the particular instrument under consideration."); T. A. DORSEY, Statutory 

Construction and Interpretation, Alexandria, TheCapitol.Net, 2010, 16. 
1577 K. HENDRICKX, "Komma oorzaak van betekenisverschil?", Juristenkrant 2008, afl. 166, (4) 4. 
1578 Voorbeeld ontleend aan K. HENDRICKX, "Punten en komma's", Juristenkrant 2009, afl. 188, (4) 4. 
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our Lord the King in his realm, or be adherent to the King's enemies in his realm, giving to 

them aid and comfort in the realm, or elsewhere." De vraag was wat er moest verstaan worden 

onder ", or elsewhere". Casement wilde hier de last antecedent rule toepassen en meende dat 

de zinsnede enkel betrekking had op de bepaling die er onmiddellijk aan voorafging, namelijk 

"giving aid and comfort", en niet op de rest van de zin. In dat geval vielen enkel de situaties 

waarbij iemand in Groot Brittannië zelf een oorlog tegen de koning aanspande, of in Groot 

Brittannië zelf samenspande met zijn vijanden, of hulp bood aan zijn vijanden, gelijk op welk 

grondgebied, onder hoogverraad. Casement had geen van deze daden gesteld en had dus geen 

hoogverraad gepleegd. De openbare aanklager was van mening dat de woorden ", or 

elsewhere" niet enkel sloegen op de daar net aan voorafgaande zinsnede, maar op de hele 

voorafgaande zin, inclusief het deel "or be adherent to the King's enemies". In dat geval was 

Casement, wegens samenspanning in Duitsland tegen de Koning, wel schuldig aan 

hoogverraad. De rechter volgde deze stelling. Casement werd opgehangen. De zaak is de 

annalen ingegegaan als "Sir Roger Casement was hanged on a comma."1579 Momenteel zou 

deze bepaling echter anders uitgelegd worden. Het gebruik van de komma voor "or elsewhere" 

limiteert het bijvoegsel immers tot het daar vlak aan voorafgaande antecedent (last antecedent 

rule).  

5. Komma voor "en" en "of" in opsomming 

 KOMMA IN OPSOMMING GEEFT GRENS LEDEN AAN – Een komma geeft in een opsomming de 

grens aan tussen de verschillende leden van de oplijsting. Zonder de komma is het niet altijd 

duidelijk uit waar elk lid begint en waar het eindigt.1580 

In een geschil bestond er onduidelijkheid over de betekenis van het vroegere Artikel 60bis, §1 

W.Succ., dat luidde: "In afwijking van artikelen 48 en 482 wordt van het successierecht 

vrijgesteld, de nettowaarde van: a) […]; b) de aandelen in een familiale vennootschap of 

vorderingen op een dergelijke vennootschap, op voorwaarde dat de onderneming of de 

aandelen van de vennootschap in de drie jaar voorafgaand aan het overlijden ononderbroken 

voor ten minste 50% toebehoorden aan de overledene en/of zijn echtgenoot, en dat deze 

spontaan in de aangifte van nalatenschap worden vermeld." De partijen waren het niet eens 

over de interpretatie van dit wetsartikel. Waren hier drie cumulatieve voorwaarden opgenomen 

(namelijk (1) ononderbroken; (2) drie jaar voorafgaand aan het overlijden en (3) ten minste 

50% van de aandelen), of slechts één (namelijk de situatie waar ten minste 50% van de 

aandelen drie jaar voor het overlijden ononderbroken in het bezit waren geweest van de 

overledene)? Volstond het dat ten minste 50% van de aandelen drie jaar voor het overlijden 

ononderbroken in het bezit waren geweest van de overledene om te kunnen genieten van het 

nultarief, niet alleen voor deze aandelen, maar ook voor de andere aandelen die de erflater geen 

drie jaar voor zijn overlijden in zijn bezit had? Waren de voorwaarden cumulatief, dan kon 

men uit deze bepaling niet afleiden dat aandelen, die niet ononderbroken in het bezit waren van 

de erflater, eveneens konden genieten van de vrijstelling. De rechter oordeelde dat niet alle 

aandelen, waarvoor men de vrijstelling van successierechten wilde genieten, minstens drie jaar 

in het bezit van de erflater moesten geweest zijn, maar dat hij minstens 50% ervan 

ononderbroken gedurende drie jaar moest hebben aangehouden. Deze uitlegging vloeide voort 

uit het gebrek aan een komma in de vermeende opsomming. Hier stond geen komma, dus er 

                                                 
1579 K. HENDRICKX, "Hanged on a comma", Juristenkrant 2013, afl. 275, 4. Common law: G. K. GOLDSWAIN, "Hanged by a 

comma, groping in the dark and holy cows – fingerprinting the judicial aids used in the interpretation of fiscal statutes", 

Southern African Business Review 2012, 31. 
1580 Brussel 26 januari 2012, TFR 2012, 673. 
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was geen opsomming van voorwaarden aan te wijzen: "Mocht het inderdaad om drie 

voorwaarden hebben gegaan, dan had na de eerste voorwaarde, d.w.z. na "in de drie jaar 

voorafgaand aan het overlijden" een komma moeten voorkomen en na de tweede voorwaarde 

'ononderbroken' het woord 'en'."1581 

 KOMMA VOOR VOEGWOORDEN "EN" EN "OF" DUIDT GRENS AAN TUSSEN LEDEN VAN 

OPSOMMING – In principe mag geen komma worden geplaatst voor de verbindende 

voegwoorden "en" en "of". Toch is dit niet altijd het geval. Zo is het gebruik van een komma 

voor deze nevenschikkende voegwoorden in zinnen die bestaan uit meerdere onderdelen en in 

opsommingen, van invloed op de betekenis van de zin, zodat de invoeging van een komma voor 

"en" en "of" interpretatieproblemen kan voorkomen.1582 In een opsomming duidt een komma 

voor "en" en "of" de grens aan tussen het laatste en het voorlaatste lid.1583  

In de volgende zin is het invoegen van een komma voor het laatste lid van de opsomming nodig 

om duidelijkheid te creëren: "The "Magic Circle' Firms are said to include Freshfields, Clifford 

Chance, Allen & Overy, Slaughter and May, and Linklaters." Zonder komma zou het immers 

onduidelijk zijn of Slaughter and May en Linklaters twee verschillende advocatenkantoren 

zijn, dan wel of Slaughter and May and Linklaters één kantoor uitmaken, dan wel of het om 

drie kantoren gaat.1584 

Dit betekent dat een bijvoegsel, dat toegevoegd is aan een opsomming, wordt beperkt tot het 

laatste lid van de opsomming, wanneer men dit lid laat voorafgaan door een komma.1585
 De 

komma geeft immers de grens aan tussen de verschillende leden van een opsomming.  

In een contract beschrijft men het volgende toepassingsgebied: "Deze overeenkomst is van 

toepassing op de arbeiders en de bedienden met een contract van onbepaalde duur." Voegt 

men voor het laatste lid van de opsomming een komma in, dan krijgt men de volgende 

beschrijving: "Deze overeenkomst is van toepassing op de arbeiders, en de bedienden met een 

contract van onbepaalde duur." Door het gebruik van een komma, maakt de opsteller een 

onderscheid tussen het eerste lid ("arbeiders") en het tweede lid ("bedienden met een contract 

van onbepaalde duur"). De overeenkomst geldt dus voor alle arbeiders, of ze nu een contract 

                                                 
1581 Brussel 26 januari 2012, TFR 2012, 673. 
1582 V. ALLAERTS, "De interpretatie van een testament: een concrete casus" in Actuele knelpunten familiaal vermogensrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2014, 217; K. HENDRICKX, "Komma of niet?", Juristenkrant 2007, afl. 150, 13; K. HENDRICKX, "Punten 

en komma's", Juristenkrant 2009, afl. 188, 4; K. HENDRICKX, "Bijzinnen en komma's die moeilijk doen, TVW 2012, 45. 

Nederland: W. DE BOER, Van Dale taalhandboek Nederlands: gebruiksaanwijzing van de Nederlandse taal, Utrecht, Van Dale 

Uitgevers, 2012, 428. Common law: B. A. GARNER, Garner's Dictionary of Legal Usage, Oxford, Oxford University Press, 

2011, 731; H. HENKIN, Drafting Engineering Contracts, Barking, Taylor and Francis, 2005, 48; P. RYLANCE, Writing and 

Drafting in Legal Practice, Oxford, Oxford University Press, 2012, 24; G. LEBOVITS, "Do's, Don'ts, And Maybes: Usage 

Controversies -- Part II", NYSTBJ juli/augustus 2008, 58. 
1583 V. ALLAERTS, "De interpretatie van een testament: een concrete casus" in Actuele knelpunten familiaal vermogensrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2014, 217. Common law: B. A. GARNER, Garner's Dictionary of Legal Usage, Oxford, Oxford 

University Press, 2011, 731; H. HENKIN, Drafting Engineering Contracts, Barking, Taylor and Francis, 2005, 48; P. RYLANCE, 

Writing and Drafting in Legal Practice, Oxford, Oxford University Press, 2012, 24. 
1584 Common law: P. RYLANCE, Writing and Drafting in Legal Practice, Oxford, Oxford University Press, 2012, 24. 
1585 Frankrijk: Parijs 6 maart 2003, nr. 2002/13696, www.dalloz.fr (Onduidelijkheid bestond naar welk antecedent pour les 

besoins des parties communes terugwees in de zin "[…] les dépenses afférentes au fonctionnement du syndicat, notamment les 

honoraires du syndic, les primes d'assurances, les impôts communs, le salaire de la concierge et ses accessoires, la 

consommation d'eau, la consommation d'électricité pour les besoins des parties communes." De rechter oordeelde dat enkel 

naar het laatste antecedent terugwees.). 
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van bepaalde, dan wel van onbepaalde duur hebben, en voor bedienden, maar dan enkel voor 

die bedienden met een contract van onbepaalde duur.1586 

 "OXFORD COMMA" OOK AANVAARD IN ENGELAND – In het Engels bestond er vroeger een 

onenigheid over de opportuniteit van het gebruik van deze zogenaamde "Oxford" of "serial 

comma".1587 Vandaag de dag is men er echter over het algemeen over eens dat deze komma, 

wanneer deze bijdraagt tot duidelijkheid in juridische teksten, aangewend moet worden.1588  

 CONTRADICTIE TUSSEN LAST ANTECEDENT RULE EN OXFORD COMMA MOET OPGELOST 

WORDEN IN HET VOORDEEL VAN DE OXFORD COMMA – In de praktijk zijn de grammaticale 

regels over de komma moeilijker toepasbaar dan op het eerste gezicht lijkt. Ten eerste zou men 

de regels als onderling contradictorisch kunnen ervaren. Zo beperkt een bijvoegsel bij het laatste 

lid van een opsomming dat ingeleid is door een komma zich, volgens de last antecedent rule, 

tot het antecedent dat er vlak aan voorafgaat. Men zou hieruit kunnen afleiden dat een bijvoegsel 

dat niet ingeleid is door een komma terugslaat op alle voorgaande antecedenten. Anderzijds 

duidt een komma voor "en" en "of" in een opsomming de grens aan tussen het laatste en het 

voorlaatste lid. Dan kan men, ook zonder komma voor het bijvoegsel, besluiten dat een bijzin 

enkel van toepassing is op het antecedent dat er vlak aan vooraf gaat. In dergelijke gevallen 

moet worden besloten tot een voorrang van de regel van de Oxford comma. Deze heeft het 

laatste lid immers duidelijk als een op zichzelf staand geheel afgebakend. Een komma voor het 

bijvoegsel, die zou zorgen voor de toepassing van de last antecedent rule, is dan niet meer 

nodig. 

Osmium Shipping Corporation, de eigenaar van het schip Captain Stefanos, sloot met Cargill 

International SA een bevrachtingsovereenkomst. Osmium moest een lading kolen vervoeren 

van Zuid-Afrika naar Italië, via het Suez-kanaal. Op weg naar het Suez-kanaal voer de boot 

door de Indische Oceaan langs de kust van Somalië. Op 21 september 2008 werd het schip 

gekaapt door Somalische piraten. Op 6 december 2008 gaven de piraten het schip vrij, na de 

betaling door Osmium van een substantieel losgeld. Men voer door naar Italië, waar de lading 

werd afgeladen. Tussen de partijen rees er een betwisting over de uiteindelijke betaling door 

Cargill. De vraag rees of de periode van 21 september tot 6 december kon beschouwd worden 

als een opschortingsperiode, waarin Cargill geen huur moest betalen aan Osmium. Het 

relevante artikel in het contract stelde: "Clause 56 - Off-hire. Should the vessel put back whilst 

on voyage by reason of any accident or breakdown, or in the event of loss of time either in port 

or at sea or deviation upon the course of the voyage caused by sickness of or accident to the 

                                                 
1586 Voorbeeld ontleend aan K. HENDRICKX, "Punten en komma's", Juristenkrant 2009, afl. 188, (4) 4. 
1587 Common law: Alexander (Charles) v Mackenzie [1947] J.C. 155 ("In my judgment the normal literary use of punctuation 

vouches an understood convention that, when one has an enumeration of three or four substances or heads placed in exact 

parallel, and all followed by an adjective or adjectival phrase intended to be common to all, one does not place a comma after 

the last of the series of three or four, but only after each of the first elements of the series. I have verified this from many books 

of good style. Personally, I should prefer to be unconventional, because the latter is a method more certain in result. But I do 

not doubt that the received convention is what I state."); B. A. GARNER, Garner's Dictionary of Legal Usage, Oxford, Oxford 

University Press, 2011, 731; P. RYLANCE, Writing and Drafting in Legal Practice, Oxford, Oxford University Press, 2012, 24; 

M. TREDINNICK, The Little Green Grammar Book, Sydney, University of New South Wales Press Ltd, 2008, 164-165 
1588 Common law: B. A. GARNER, Garner's Dictionary of Legal Usage, Oxford, Oxford University Press, 2011, 731; P. 

RYLANCE, Writing and Drafting in Legal Practice, Oxford, Oxford University Press, 2012, 24; J. STRAUS, L. KAUFMAN, T. 

STERN, The Blue Book of Grammar and Punctuation, San Fransisco, Jossey-Bass, 2008, Chapter 2, Rule 1. 
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crew or any person onboard the vessel (other than supercargo travelling by request of the 

Charterers) or by reason of the refusal of the Master or crew to perform their duties, or oil 

pollution even if alleged, or capture/seizure, or detention or threatened detention by any 

authority including arrest, the hire shall be suspended from the time of the inefficiency until 

the vessel is again efficient in the same or equidistant position in Charterers' option, and 

voyage resumed therefrom. […]." De partijen waren het erover eens dat hier een situatie van 

capture/seizure voorlag, maar er bestond onenigheid over de betekenis van by any authority. 

Verwees dit enkel naar het laatste antecedent? Er stond immers een komma voor or detention, 

wat erop zou kunnen wijzen dat dit een apart zinsdeel was, waarbij het bijvoegsel enkel op dit 

zinsdeel van toepassing was (Oxford comma). Verwees de bijzin ook naar capture/seizure? Er 

stond geen komma voor by any authority, zodat de last antecedent rule niet speelde. Het stond 

vast dat de piraten geen autoriteit waren. Sloeg het bijvoegsel op capture/seizure, dan zou er 

dus geen off-hire voorliggen. De rechter oordeelde dat by any authority enkel verwees naar 

detention or threatened detention. De rechter hield in het interpretatieproces met heel wat 

interne elementen rekening: "In my judgment, the wording used, the structure of the clause, its 

punctuation and its grammar all clearly support the Charterers' submissions." Hij onderzocht 

specifiek het gebruik van de komma's: "Whilst it is right to say that there is not total consistency 

or uniformity in the use of commas, since there is no comma after the passage in parenthesis, 

it cannot be said that the commas are insignificant. The bracket at the end of the passage in 

parenthesis effectively replaces a comma, but regardless of that, the fact is that there is a 

comma between the words "capture/seizure" and the words "detention or threatened detention" 

as well as an "or", but there is not a comma between the word "detention" and the words "or 

threatened detention". The effect is clear in separating "capture/seizure" from "detention or 

threatened detention. […] Thus, as a matter of syntax, the words "by any authority" qualify 

only the words "detention or threatened detention"." Cargill kreeg dus gelijk: er was sprake 

van een off-hire. Er waren geen huurgelden verschuldigd voor deze periode.1589 

 WERKELIJKE PARTIJWIL KAN AFWIJKEN VAN GRAMMATICALE BETEKENIS KOMMA VOOR 

"EN" EN "OF" EN KRIJGT DAN VOORRANG – Ten tweede zijn contractpartijen bij de redactie 

van een overeenkomst niet altijd zorgvuldig genoeg om de juiste taalkundige regels over het 

gebruik van leestekens te volgen. Ook de wetgever laat wel eens na de juiste grammatica te 

hanteren. Het juiste gebruik van de komma voor "en" en "of" is niet door iedereen gekend. Meer 

nog, men gaat er heel vaak van uit dat de invoeging van een komma voor "en" en "of" uit den 

boze is.1590 Men kan dus allerminst stellen dat de afwezigheid van een komma voor deze 

nevenschikkende voegwoorden steeds betekent dat een bijzin, toegevoegd aan het einde van 

een opsomming, zich niet beperkt tot het laatste lid of dat de aanwezigheid van een komma 

erop wijst dat een bijzin niet kan terugwijzen naar de vorige leden.1591 Blijkt duidelijk uit de 

                                                 
1589 Common law: Osmium Shipping Corp v. Cargill International SA [2012] EWHC 571 (Comm) [2012] WL 608857. 
1590 K. HENDRICKX, "Komma of niet?", Juristenkrant 2007, afl. 150, (13) 13; K. HENDRICKX, "Punten en komma's", 

Juristenkrant 2009, afl. 188, (4) 4; K. HENDRICKX, "Bijzinnen en komma's die moeilijk doen, TVW 2012, (45) 45. Nederland: 

W. DE BOER, Van Dale taalhandboek Nederlands: gebruiksaanwijzing van de Nederlandse taal, Utrecht, Van Dale Uitgevers, 

2012, 428. Common law: B. A. GARNER, Garner's Dictionary of Legal Usage, Oxford, Oxford University Press, 2011, 731; 

H. HENKIN, Drafting Engineering Contracts, Barking, Taylor and Francis, 2005, 49; P. RYLANCE, Writing and Drafting in 

Legal Practice, Oxford, Oxford University Press, 2012, 24; M. TREDINNICK, The Little Green Grammar Book, Sydney, 

University of New South Wales Press Ltd, 2008, 165. 
1591 Common law: Zimmer Limited v. Mr N Brezan [2008] WL 5538985 ("That the words which appear after the comma, 

despite the comma, are descriptive of the obligation contained within the procedure and not merely descriptive of the words 

which precede the comma."). 
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interne en externe context dat de regelgever of de partijen ten onrechte een komma hebben 

ingevoegd, of achterwege gelaten, dan is de grammaticale betekenis van de komma niet 

zaligmakend.1592 De werkelijke partijwil heeft bij overeenkomsten en eenzijdige 

rechtshandelingen steeds voorrang.1593 Bij wetteksten gaat de wil van de wetgever voor op de 

grammaticale constructie van de wet.1594  

 DUIDELIJKHEID VERZEKEREN DOOR KOMMA TE VERVANGEN DOOR VERTICALE OPSOMMING 

– Om alle onduidelijkheid te vermijden, valt het aan te raden in complexe of lange 

opsommingen niet alleen komma's aan te wenden volgens de juiste regels, maar ook de 

betekenis van de komma te expliciteren en de verschillende leden van de opsomming goed te 

structureren. Zo kan een opsomming met één of meerdere komma's vervangen worden door een 

visueel gestructureerde, verticale opeenvolging in puntjes, telkens ingeleid door een streepje of 

een cijfer.1595 Op die manier wordt in één oogopslag de structuur van de zin duidelijk, zodat 

deze veel gemakkelijker te lezen en te begrijpen is.1596  

Dan schrijft men niet:  

"Deze overeenkomst is van toepassing op arbeiders, en bedienden met een contract van 

onbepaalde duur.",  

                                                 
1592 Common law: Public Trustee v. Christian Aid Society and Others [1977] S. No. 8961 [1979] Ch. 218 ("After all, I must 

remember that this is a testator who does not appear to use commas, and pays little attention to marks of punctuation; and for 

him to omit a comma where others might insert it is a matter of little significance."); Dorset County Council v. Southern Felt 

Roofing Company Limited [1990] WL 753387 ("I am quite sure that it was never intended to include in clause 1.7 a reference 

to a 'loss claim'. 'Claim' would have done. The comma was clearly omitted in error and the clause should be construed as if 

the comma were there."); K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 

226; S. J. HANKIN, "Statutory Interpretation in the Age of Grammatical Permissiveness: An Object Lesson for Teaching Why 

Grammar Matters", Perspectives 2010, (1) 7-8; L. P. TIMBREZA, "The Elusive Comma: The Proper Role Of Punctuation In 

Statutory Interpretation", QLR 2005, (63) 86. 
1593 W. VAN GERVEN, "Creatieve rechtspraak?", RW 1997-98, (209) 212. Common law: Ewing & Co v. Ewing [1882] 8 App. 

Cas. 822 ("And I agree with the Lord Ordinary and Lord Craighill that it is a rule, not I think of law, but of the grammatical 

construction of the English language, that words of relation refer to the last antecedent. But I do not agree with them in thinking 

that what comes nearest to the words of relation is necessarily to be taken as the last antecedent. On the contrary, I think that 

the context and the subject-matter may shew that something more remote in the collocation of words really is the antecedent."); 

Parker v. Knight and Others [1948] Ch. 437 ("I am assisted in this construction by the comma, although I cannot pay too much 

attention to it, because there is no evidence that it was put in by the hand of the testatrix. One cannot, however, rule out the 

possibility that the comma may have been intended by her."); Dorset County Council v. Southern Felt Roofing Company 

Limited [1990] WL 753387 ("I am quite sure that it was never intended to include in clause 1.7 a reference to a 'loss claim'. 

'Claim' would have done. The comma was clearly omitted in error and the clause should be construed as if the comma were 

there."); Trustees of Fairbairn's (aka Douglas's) Trust v. Revenue and Customs Commissioners [2007] WL 919377 ("I accept 

the general submission of the Appellants that, as a rule of construction, the last-antecedent rule can be ousted where a contrary 

intention is evinced by the terms of the particular instrument under consideration."); K. A. ADAMS, A Manual of Style for 

Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 226.  
1594 J. HERBOTS, Meertalig rechtswoord, rijkere rechtsvinding, Gent, Story-Scientia, 1973, 27-70; J. HERBOTS, "La traduction 

juridique en Belgique", in Rapports belges au XIIe Congrès de l'Académie internationale de droit comparé, Brussel, Bruylant, 

1986, (35) 57-60; W. VAN GERVEN, "Creatieve rechtspraak?", RW 1997-98, (209) 212; M. VAN HOECKE, De 

interpretatievrijheid van de rechter, Antwerpen, Kluwer, 1979, 197-233. Common law: T. A. DORSEY, Statutory Construction 

and Interpretation, Alexandria, TheCapitol.Net, 2010, 16. 
1595 K. HENDRICKX, "Punten en komma's", Juristenkrant 2009, afl. 188, 4; K. HENDRICKX, "Opgesomd staat netjes", TVW 2013, 

244. Common law: K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 215; K. 

HENDRICKX, "Komma oorzaak van betekenisverschil?", Juristenkrant 2008, afl. 166, 4. 
1596 K. HENDRICKX, "Komma oorzaak van betekenisverschil?", Juristenkrant 2008, afl. 166, 4; K. HENDRICKX, "Punten en 

komma's", Juristenkrant 2009, afl. 188, 4; K. HENDRICKX, "Opgesomd staat netjes", TVW 2013, 244. Common law: K. A. 

ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 215; T. L. STARK, "The Nuts and 

Bolts of Drafting Boilerplate Provisions" in T. L. STARK (ed.), Negotiating and Drafting Contract Boilerplate, New York, 

ALM Publishing, 2003, 20. 
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maar wel:  

"Deze overeenkomst is van toepassing op:  

• arbeiders;  

• bedienden met een contract van onbepaalde duur." 

of 

"Deze overeenkomst is van toepassing op:  

1. arbeiders;  

2. bedienden met een contract van onbepaalde duur." 

Wie dit leest, twijfelt er geen seconde aan dat de zinsnede "met een contract van onbepaalde 

duur" enkel slaat op de bedienden en niet op de arbeiders. De clausule is dus helderder 

geredigeerd dan in de eerste situatie. 

 DUIDELIJKHEID VERZEKEREN DOOR HERHALEN VOORZETSEL, MET OF ZONDER KOMMA – 

Een andere optie is de herformulering van de zin door herhaling van het voorzetsel.1597 Op die 

manier maakt de redacteur de grens tussen de verschillende zinsdelen duidelijk. De komma kan 

dan zelfs worden weggelaten, al is dit niet aangeraden, omdat de invoeging van de komma 

bijdraagt tot nog meer duidelijkheid. 

Dan schrijft men niet: "Deze overeenkomst is van toepassing op arbeiders, en bedienden met 

een contract van onbepaalde duur", maar wel: "Deze overeenkomst is van toepassing op 

arbeiders, en op bedienden met een contract van onbepaalde duur." Door het herhalen van het 

voorzetsel "op", is er een scheiding gemaakt tussen de arbeiders enerzijds en de bedienden met 

een contract van onbepaalde duur anderzijds. Het is duidelijk dat het contract van toepassing 

is op alle arbeiders, ongeacht de bepaalde of onbepaalde duur, en dat het niet van toepassing is 

op bedienden met een contract van bepaalde duur. Ook de zin "Deze overeenkomst is van 

toepassing op arbeiders en op bedienden met een contract van onbepaalde duur." is duidelijk. 

 DUIDELIJKHEID VERZEKEREN DOOR TERM "EVENZEER" OF "EVENMIN" TOE TE VOEGEN, 

MET OF ZONDER KOMMA – Nog een manier om duidelijkheid te verzekeren, is het explicieter 

formuleren van de opsomming, door bijvoorbeeld een term als "evenzeer" of "ook", of, in een 

negatieve zin, "evenmin" toe te voegen.1598 Men herhaalt dan ook het voorzetsel. Opnieuw is 

het in dat geval mogelijk de komma weg te laten, wat ook hier niet aangeraden is. 

Dan schrijft men niet: "Deze overeenkomst is van toepassing op arbeiders, en bedienden met 

een contract van onbepaalde duur", maar wel: "Deze overeenkomst is van toepassing op 

arbeiders, en ook op bedienden met een contract van onbepaalde duur." Door de invoeging 

van "ook op", maakt de redacteur een scheiding tussen de arbeiders enerzijds en de bedienden 

met een contract van onbepaalde duur anderzijds. Het contract is van toepassing op alle 

arbeiders, zowel diegenen met een contract van bepaalde als diegenen met een contract van 

onbepaalde duur, en op bedienden, maar dan enkel op diegenen met een contract van 

onbepaalde duur. Opnieuw is het hier mogelijk de komma weg te laten. "Deze overeenkomst 

is van toepassing op arbeiders en ook op bedienden met een contract van onbepaalde duur." 

toont duidelijk de bedoeling van de redacteur aan.  

                                                 
1597 W. DANIËLS, Teksten redigeren, Antwerpen, Het Spectrum, 2011, RED 4; K. HENDRICKX, "Bijzinnen en komma's die 

moeilijk doen, TVW 2012, 45. 
1598 K. HENDRICKX, "Komma oorzaak van betekenisverschil?", Juristenkrant 2008, afl. 166, 4. 
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6. Komma in getal 

 KOMMA VOOR DECIMALEN – In de notatie van cijfers komen ook komma's voor. Hierbij is de 

vaste regel in België, Nederland en Frankrijk een komma te zetten tussen gehele getallen en 

decimalen.1599 In het Engels gebruikt men daarentegen een punt als decimaalteken.1600 

In België schrijft men dus € 14,10, wanneer men een bedrag van veertien euro en tien cent wil 

weergeven, terwijl hetzelfde bedrag in Engeland aangeduid wordt door € 14.10. 

 VERSCHIL TUSSEN KOMMA (VOOR DECIMALEN) EN PUNT (SCHEIDINGSTEKEN IN GROTE 

GETALLEN) IN GETALLEN – Deze keuze voor het gebruik van de komma voor decimalen is 

bewust gebeurd, om de verwarring met het punt, dat regelmatig gebruikt wordt als 

scheidingsteken in grote getallen, uit de weg te gaan.1601 In het Engels gebeurt het omgekeerde: 

het scheidingsteken tussen de verschillende delen van grote getallen is daar normaal gezien een 

komma.1602 

Het getal vier miljoen vijfhonderd duizend schrijft men bijvoorbeeld regelmatig als 4.500.000. 

In Engeland schrijft men vaak 4,500,000. 

 NAUWKEURIGHEID IS VEREIST – De regels over het gebruik van punten en komma's in getallen 

zijn eenvoudig te hanteren. Toch blijkt dat er in de praktijk wel eens problemen rijzen door een 

fout gebruik van komma's. Een eerste probleem vloeit voort uit een onnauwkeurigheid bij de 

invoeging van komma's in getallen.1603 Een onoplettendheid kan grote gevolgen hebben. 

Partijen moeten er dan ook over waken stil te staan bij het juiste gebruik van komma's in 

getallen. 

Mevrouw E. A. sloot in 1980 bij GAN PREVOYANCE een pensioenspaarovereenkomst af. In 

1990 herinvesteerde ze de gespaarde fondsen in een nieuwe pensioenspaarovereenkomst, 

opnieuw bij GAN PREVOYANCE. In het nieuwe contract werd aangegeven dat het al 

gespaarde bedrag 150 845,00 Francs bedroeg. Het werkelijk gespaarde bedrag bedroeg echter 

slechts 1508,45 Francs. De redacteur van het contract had per ongeluk de komma op een 

verkeerde plaats gesteld. Gedurende de volgende jaren werd in de correspondentie tussen de 

partijen steeds verder uitgegaan van een basisbedrag van 150 845,00 Francs. Op basis van dit 

bedrag werden gedurende 17 jaar ook alle interesten berekend. In 2007 ontving mevrouw E. 

                                                 
1599 K. HENDRICKX, "Eurotaal", TAVW 2002, 102. Nederland: W. DE BOER, Van Dale taalhandboek Nederlands: 

gebruiksaanwijzing van de Nederlandse taal, Utrecht, Van Dale Uitgevers, 2012, 429; W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. 

Techniques, best practice rules and recommendations related to contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 128. 
1600 K. HENDRICKX, "Eurotaal", TAVW 2002, 102. Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice 

rules and recommendations related to contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 128. Common law: G. LEBOVITS, "Nuts 'N' 

Bolts: Legal-Writing Mechanics -- Part I", NYSTBJ juni 2009, 53. 
1601 K. HENDRICKX, "Eurotaal", TAVW 2002, 102. Nederland: W. DE BOER, Van Dale taalhandboek Nederlands: 

gebruiksaanwijzing van de Nederlandse taal, Utrecht, Van Dale Uitgevers, 2012, 429. 
1602 Nederland: W. DE BOER, Van Dale taalhandboek Nederlands: gebruiksaanwijzing van de Nederlandse taal, Utrecht, Van 

Dale Uitgevers, 2012, 429. Common law: G. LEBOVITS, "Nuts 'N' Bolts: Legal-Writing Mechanics -- Part I", NYSTBJ juni 

2009, 53. 
1603 Vred. Roeselare 27 oktober 1995, T. Vred. 1996, 400, noot ("Wat zou de rechtszekerheid (en de indeling der organen van 

de rechterlijke macht) nog betekenen indien voor de vrederechter gedagvaard wordt voor een miljoenenvordering inzake 

facturen omdat een bijziende typjuf de laatste drie nullen van het totaalbedrag vergeet, of een punt met een komma verwarde, 

hetzij een 'maandags computervirus' kuren vertoont."). Frankrijk: Aix-en-Provence 31 mei 2012, n° 11/06986, www.dalloz.fr. 
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A. vanwege GAN PREVOYANCE een brief dat het gespaarde kapitaal een som van 88 071,00 

euro uitmaakte. In 2008 kreeg ze opnieuw een brief, waarin deze keer stond dat de gespaarde 

som 19 211,30 euro bedroeg. Blijkbaar werd de vroegere fout opgemerkt. E. A. wendde zich 

tot de rechtbank met de vraag GAN PREVOYANCE te veroordelen tot de betaling 68 859,70 

euro plus interesten, met name het verschil tussen het zogenaamd gespaarde bedrag in 2007 en 

het zogenaamd gespaarde bedrag in 2008. Ze stelde dat de bank een fout had gemaakt en dat 

zij hier gedurende 17 jaar op was verder gegaan, zodat ze recht had op een schadevergoeding 

van 68 859,70 euro plus interesten. De rechter oordeelde dat mevrouw E. A. in geen geval 

bewees dat ze effectief al 150 845 Francs had gespaard bij de sluiting van het contract en dat 

er effectief sprake was van een fout gebruik van de komma bij de redactie ervan. Wel was de 

rechter van mening dat de verzekeraar een fout had gemaakt die tot schade had geleid. 

Mevrouw E. A. had immers al die jaren gedacht dat ze een veel groter bedrag had gespaard 

dan dat werkelijk het geval was. De rechter kende een schadevergoeding toe van 20 000 

euro.1604 

 BEST SPATIES GEBRUIKEN OM ONDERDELEN VAN GEHELE GETALLEN TE SCHEIDEN – Er 

vloeien bovendien moeilijkheden voort uit het feit dat het systeem in de Angelsaksische landen 

verschilt van dat in de andere landen. Wat nu wanneer er sprake is van internationale contracten 

tussen partijen van verschillende systemen? Welk systeem moeten ze dan toepassen? Om alle 

onduidelijkheid te vermijden, valt het aan te raden, zowel in nationale als in internationale 

overeenkomsten, het gebruik van punten, dan wel komma's, in gehele getallen achterwege te 

laten.1605 Een spatie volstaat om de verschillende onderdelen van grote getallen van elkaar te 

scheiden.1606 

Het getal vier miljoen vijfhonderd duizend schrijft men dan als 4 500 000. 

 BEST GETAL OOK IN LETTERS WEERGEVEN – Willen partijen absoluut zeker zijn dat er geen 

enkele onduidelijkheid kan rijzen over de juiste interpretatie van een getal, dan kunnen ze dit 

getal best niet enkel in cijfers, maar ook in letters weergeven.1607  

Dan schrijft men bijvoorbeeld:  

"Article 4 - Modalités de la rémunération de Monsieur D.:  

4.1 Pour les chantiers où s'appliquent des procédés maîtrisés à ce jour, la rémunération 

proportionnelle sera calculée ainsi:  

1 % (un pour cent) du chiffre d'affaires annuel compris entre 0 et 70 millions de francs, 

0,4 % (zéro virgule quatre pour cent) du chiffre d'affaires annuel excédent 70 millions de 

francs, le chiffre de 70 millions de francs pour 1986 sera révisé annuellement."1608 

Hierbij moeten de partijen steeds waakzaam zijn dat ze, wanneer ze de getallen in hun 

overeenkomst aanpassen, niet enkel de cijfers aanpassen, maar ook het getal, zoals het 

                                                 
1604 Frankrijk: Aix-en-Provence 31 mei 2012, n° 11/06986, www.dalloz.fr. 
1605 K. HENDRICKX, "Eurotaal", TAVW 2002, 102. 
1606 K. HENDRICKX, "Eurotaal", TAVW 2002, 102. 
1607 Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to 

contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 125. Zie ook België: artikel 12 Notariswet: "De datum van ondertekening van de 

akte door de notaris en de bedragen die het voorwerp uitmaken van een betalingsverplichting worden voluit geschreven." 
1608 Voorbeeld ontleend aan Frankrijk: Nancy 28 november 2006, n° 03/01597, www.dalloz.fr. 
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weergegeven is in letters.1609 Anders draagt de invoeging van het getal in letters net bij tot 

onduidelijkheid. 

 CONTEXT KAN NUTTIG ZIJN BIJ INTERPRETATIE – Bij onzekerheid over de betekenis van een 

komma in een getal, biedt ook de context regelmatig een oplossing.1610  

Verkoopt A bijvoorbeeld zijn Nissan, die tien jaar oud is, aan B voor een prijs van 2000 euro, 

dan kan men ervanuitgaan dat het gebruikte punt niet bedoeld is om decimalen aan te duiden, 

maar wel om de onderdelen van een groot getal van elkaar te scheiden. Als men rekening houdt 

met de context, namelijk de waarde van de auto, is het onwaarschijnlijk dat de partijen een prijs 

van twee euro zijn overeengekomen.  

§5. Typografie  

A. Inleiding 

 TYPOGRAFIE HEEFT INVLOED OP INTERPRETATIE EN VERMIJDT DUBBELZINNIGHEID – Naast 

de woorden van de rechtshandeling, de titels, de overwegingen en de leestekens, is ook de 

typografie een intrinsiek element. Typografie is volgens van Dale de "wijze van zetten en 

drukken van een gedrukte publicatie, de keuze van het lettertype, vormgeving, het grafisch 

ontwerp".1611 Deze concrete vormgeving van een contractuele tekst is soms van belang bij de 

interpretatie ervan.1612
 Een doordachte typografie heeft bovendien nog een interessante, eerder 

pro-actieve functie, namelijk het vermijden van dubbelzinnigheid, zodat er helemaal geen 

interpretatie hoeft te gebeuren.1613 Een heldere presentatie van een overeenkomst of een 

eenzijdige rechtshandeling verhoogt namelijk de leesbaarheid ervan, wat de kans op 

onduidelijkheden verkleint.1614 De typografie of lay-out hangt af van een heel aantal elementen, 

namelijk de visuele weergave van de indeling van een contract of een eenzijdige 

rechtshandeling (nrs. 434 en volgende) en van de clausules ervan (nrs. 438 en volgende), de 

typografische uitlijning (nrs. 441 en volgende), de gebruikte interlinie (nr. 448), het gebruik 

                                                 
1609 Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to 

contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 126. 
1610 Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to 

contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 126. 
1611 Van Dale, v° typografie. 
1612 P. WÉRY, Droit des obligations, vol. I, Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 395. Common law: A. 

LEARMONTH, M. OLDHAM, J. G. ROSS MARTYN en C. FORD, Theobald on wills, Londen, Sweet and Maxwell, 2010, 274-275; 

K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 183; C. H. SHERRIN, R. F. D. BARLOW en R. 

A. WALLINGTON, Williams on wills. 1: The law of wills, Londen, Butterworths, 2002, 547. 
1613 Frankrijk: Rennes 31 mei 2011, n° 10/04216, www.dalloz.fr ("Considérant que […] cet article, inséré parmi les autres 

dispositions du contrat dans une page en bas de laquelle la société ENERGIE SOLUTION a apposé sa signature après la 

mention lu et approuvé, ne présente aucun caractère de difficulté, tant par sa typographie, la taille des caractères que sa 

rédaction, pour sa lecture et sa compréhension."). Common law: M. H. S. JACOBSON, "A Checklist For Drafting Good 

Contracts", J. Ass'n Legal Writing Directors 2008, 111; G. LEBOVITS, "Document Design: Pretty In Print--Part I", NYSTBJ 

maart/april 2009, 53; T. L. STARK en G. W. KUNEY, "Transactional Skills Training: Contract Drafting--The Basics", 

Transactions: Tenn. J. Bus. L. 2009, 149. 
1614 Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to 

contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 75. Common law: K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, 

American bar association, 2008, 75; G. LEBOVITS, "Document Design: Pretty In Print--Part I", NYSTBJ maart/april 2009, 53; 

T. L. STARK, "The Nuts and Bolts of Drafting Boilerplate Provisions" in T. L. STARK (ed.), Negotiating and Drafting Contract 

Boilerplate, New York, ALM Publishing, 2003, 20. 



 

 

423 

 

van onderlijnde, vette of cursieve woorden en hoofdletters (nrs. 449 en volgende), het lettertype 

(nrs. 459 en volgende) en de grootte van de letters (nrs. 462 en volgende). 

J. J. en V. D. M. L. sloten een overeenkomst tot overdracht van aandelen. Er ontstond 

onenigheid over de betaling. De verkoper dagvaardde de koper tot betaling van het 

overeengekomen bedrag. De koper wierp op dat hij wel degelijk had betaald, en stelde dat de 

overeenkomst een kwijting inhield, op basis van het volgende beding: "Deze verkoop en koop 

is wederkerig aangenomen voor de prijs van 625 000 BEF; Som die de verkoper erkent van de 

koper te hebben ontvangen bij ondertekening dezer en waarvoor deze hem hierbij kwijting 

verleent." De bodemrechter veroordeelde de koper, omdat hij geen overtuigend bewijs 

aanbracht van de betaling. Hij interpreteerde het contract op basis van de typografie ervan: 

"Daarbij dient in het bijzonder benadrukt dat de overeenkomst blijkens de opmaak van het 

contract tot stand is gekomen op basis van een voorgetypte tekst die nog door de 

contractpartijen moest worden aangevuld en goedgekeurd. Er kan niet voorbijgegaan worden 

aan de vaststelling dat beide partijen niet alle alinea's van de voorgetypte tekst in de rand 

hebben geparafeerd en dat het opvalt dat bij de bewuste clausule waarin de kwijting werd 

opgenomen geen paraaf voorkomt. Wellicht was het de bedoeling van partijen om de 

overnameprijs te regelen bij de ondertekening van de overeenkomst, maar uit de afwezigheid 

van parafering van deze clausule kan afgeleid worden dat alsdan geen betaling is gebeurd. 

Daarbij is het niet onbelangrijk op te merken dat de prijs met de hand is ingevuld zodat partijen 

waarschijnlijk tot op het ogenblik van de ondertekening onderhandeld hebben over de 

overnameprijs en het credit op de rekening-courant, eveneens met de hand bijgevoegd, een 

element is geweest bij de prijsbepaling. Een afrekening in speciën waarvan voor het overige 

elk concreet materieel spoor ontbreekt, is dan ook hoogst onwaarschijnlijk." Het Hof van 

Cassatie oordeelde dat de rechter de bewijskracht van de akte had geschonden. Het feit dat een 

beding niet geparafeerd werd en de andere wel, deed geen afbreuk aan de omstandigheid dat 

de akte zelf geldig was ondertekend. Men kon uit de afwezigheid van een paraaf niet afleiden 

dat de partijen niet hadden ingestemd met dit beding.1615 

 WERKELIJKE PARTIJWIL KAN AFWIJKEN VAN NORMALE GEBRUIK TYPOGRAFIE EN KRIJGT 

DAN VOORRANG – In dit onderdeel onderzoeken we hoe partijen een rechtshandeling best 

vormgeven. Bij de redactie zijn bepaalde technieken gangbaar. We trekken algemene 

conclusies over de interpretatieve waarde van elementen van de contractuele typografie. Het is 

echter belangrijk te beseffen dat de partijen bij de opstelling van een rechtshandeling over het 

algemeen de vrijheid hebben zelf typografische keuzes te maken, zodat ze kunnen afwijken van 

de gangbare werkwijze.1616 Dit houdt in dat het gebruik van een bepaalde vormgeving wel 

nuttig kan zijn bij de uitlegging, maar op zich geen doorslaggevend interpretatie-element is. De 

layout is hoogstens een aanwijzing van hetgene dat de partijen bij het aangaan van de 

                                                 
1615 Cass. 13 mei 2005, Arr.Cass. 2005, 1046; Pas. 2005, 1041; RW 2007-08 (samenvatting), 857; TBBR 2006, 589, noot B. 

VAN BAEVEGHEM. 
1616 Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to 

contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 83. Dit is echter niet altijd het geval. Soms geeft de wet richtlijnen voor de lay-out 

(van bedingen) van een overeenkomst. Zie bijvoorbeeld België: Artikel VI.91, §1 WER ("Wanneer een overeenkomst van 

bepaalde duur afgesloten tussen een onderneming en een consument een beding tot stilzwijgende verlenging bevat, wordt dit 

beding geplaatst in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de voorzijde van de eerste bladzijde.") en Artikel 

XIV.58, §1 WER ("Wanneer een dienstenovereenkomst van bepaalde duur afgesloten tussen een beoefenaar van een vrij 

beroep en een consument een beding tot stilzwijgende verlenging bevat, wordt dit beding geplaatst in vetgedrukte letters en in 

een kader los van de tekst, op de voorzijde van de eerste bladzijde."). 
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overeenkomst voor ogen hadden.1617 Zijn er elementen die erop zouden kunnen wijzen dat 

partijen een van de gangbare vormgeving afwijkende typografie hebben aangewend, dan moet 

men hiermee rekening houden bij uitlegging. De werkelijke partijwil moet immers steeds 

achterhaald worden. Partijen kunnen bij de redactie van de rechtshandeling dan ook best 

anticiperen op mogelijke latere interpretatieproblemen en goed nadenken over de typografie 

van hun overeenkomst.  

B. Indeling van de rechtshandeling 

 INDELING VAN DE RECHTSHANDELING BRENGT STRUCTUUR EN ZORGT VOOR DUIDELIJKHEID 

– Een eerste manier om de duidelijkheid van een rechtshandeling te verhogen, is het aanbrengen 

van een globale coherente en logische structuur.1618 Een rechtshandeling mag niet de vorm 

hebben van een doorlopende tekst, maar moet bestaan uit individuele bedingen. Dit 

vergemakkelijkt het verwijzen naar en het opzoeken van de rechten en plichten van de partijen. 

Bovendien draagt een indeling in hoofdstukken en afdelingen bij tot de leesbaarheid en de 

gebruiksvriendelijkheid van de tekst.1619 Dit geldt bij uitstek bij lange en/of complexe 

rechtshandelingen.1620 Ook zorgt het samenbundelen van verschillende ideeën ervoor dat men 

gemakkelijk herhalingen en hiaten in de rechtshandeling kan detecteren.1621 Vergeet men 

bepalingen op te nemen, dan kan dit tot geschillen leiden.1622 Herhaling kan de lezer dan weer 

in de war brengen, omdat deze ervanuit gaat dat elke bepaling in de rechtshandeling één 

                                                 
1617 Nederland: P. J. M. VON SCHMIDT AUF ALTENSTADT, "Uitleg van aard en inhoud van de overeenkomst" in Groene Serie 

Huurrecht, Deventer, Kluwer, losbl., n° 12. 
1618 Common law: R. CALNAN, Principles of contractual interpretation, Oxford, Oxford University Press, 2013, 177; D. T. 

DALY, "Five Easy Ways To Make A Contact More Understandable: A Lesson From The Mackinac Bridge", Mich. B.J. 1999, 

462. 
1619 J. WAELKENS, "Titelclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 201. Nederland: W. J. H. 

WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to contract drafting, Deventer, 

Kluwer, 2011, 82. Common law: K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 

2008, 75; D. T. DALY, "Five Easy Ways To Make A Contact More Understandable: A Lesson From The Mackinac Bridge", 

Mich. B.J. 1999, 462; C. M. FOX, Working with Contracts, New York, Practicing Law Institute, 2008, 165; B. A. GARNER, 

"Pay Attention To The Aesthetics Of Your Pages", MIBJ 2010, 42; C. J. LEVIN en A. R. BROWN, "Captions" in T. L. STARK 

(ed.), Negotiating and Drafting Contract Boilerplate, New York, ALM Publishing, 2003, 599. Rechtsvergelijkend: F. DE LY, 

"Interpretation clauses in international contracts (characterization, definition, entire agreement, headings, language, NOM-

clauses, non-waiver clauses and severability)", IBLJ 2000, 767-768; M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International 

Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 151. 
1620 J. WAELKENS, "Titelclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 201. Nederland: W. J. H. 

WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to contract drafting, Deventer, 

Kluwer, 2011, 82. Common law: K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 

2008, 75; B. A. GARNER, "Pay Attention To The Aesthetics Of Your Pages", MIBJ 2010, 42; C. J. LEVIN en A. R. BROWN, 

"Captions" in T. L. STARK (ed.), Negotiating and Drafting Contract Boilerplate, New York, ALM Publishing, 2003, 599. 

Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Interpretation clauses in international contracts (characterization, definition, entire agreement, 

headings, language, NOM-clauses, non-waiver clauses and severability)", IBLJ 2000, 768; M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting 

International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 151. 
1621 Common law: D. T. DALY, "Five Easy Ways To Make A Contact More Understandable: A Lesson From The Mackinac 

Bridge", Mich. B.J. 1999, 462. 
1622 Common law: D. T. DALY, "Five Easy Ways To Make A Contact More Understandable: A Lesson From The Mackinac 

Bridge", Mich. B.J. 1999, 463. 
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betekenis heeft.1623 Als een bepaald idee twee keer voorkomt, heeft een lezer de neiging één 

van deze bepalingen zo te interpreteren, dat deze een andere betekenis krijgt dan de andere.1624 

 INDELING VAN DE RECHTSHANDELING HEEFT INVLOED OP INTERPRETATIE DOOR 

SAMENBUNDELEN CLAUSULES – De onderverdeling van een rechtshandeling kan een nuttig 

interpretatie-instrument zijn.1625 Deze geeft immers de bedoeling van de partijen weer. Maakt 

men gebruik van onderverdelingen binnen een rechtshandeling, dan geeft men een aanwijzing 

dat men een bepaald verband wil leggen tussen de bedingen die eronder gevat worden.1626 Door 

verschillende niveaus van onderverdelingen aan te wenden, kan men een hiërarchie tussen de 

informatie aangeven.1627 Dit geldt des te meer wanneer men het structureren en groeperen van 

bedingen die aan elkaar verwant zijn, paart aan het gebruik van titels.1628 Titels binnen een 

rechtshandeling zijn op zich niet inhoudsbepalend, maar hebben normaal wel een 

interpretatieve functie (nrs. 334 en volgende).  

Het Provinciaal Diamantmuseum Antwerpen organiseerde met bruiklenen gegeven door 

derden een tentoonstelling over Art Déco juwelen. Het museum verzekerde zich voor alle 

risicio's voor alle bruiklenen. Er vond een diefstal plaats, waarbij juwelen ter waarde van bijna 

anderhalf miljoen euro werden ontvreemd. Op het moment van de diefstal stond het 

alarmysteem niet aan en was er geen personeel aanwezig in de expositieruimte waar de feiten 

gebeurden. De verzekeraar betaalde een som uit aan de eigenaars van de juwelen en wenste 

deze terug te vorderen van het museum. Ze beriep zich hiervoor op een bepaling uit het 

                                                 
1623 Common law: D. T. DALY, "Five Easy Ways To Make A Contact More Understandable: A Lesson From The Mackinac 

Bridge", Mich. B.J. 1999, 463. 
1624 Common law: D. T. DALY, "Five Easy Ways To Make A Contact More Understandable: A Lesson From The Mackinac 

Bridge", Mich. B.J. 1999, 463. 
1625 Antwerpen 30 januari 2006, onuitg., maar vermeld in Kh. Antwerpen 19 januari 2010, RHA 2010, 72 (Bij de vraag of een 

beding in een verzekeringscontract een dekkingsvoorwaarde uitmaakte dan wel een vervanbeding, oordeelde het Hof:" Hierbij 

zijn onder meer de gebruikte bewoordingen, de eventuele hoofding waaronder de bepaling valt en de plaats van het beding in 

het contract van doorslaggevend belang."); Kh. Antwerpen 19 januari 2010, RHA 2010, 72 ("De plaats van het beding in het 

contract en de hoofding waaronder het staat geschikt, doet de Rechtbank besluiten dat het een dekkingsvoorwaarde betreft en 

geen vervalbeding."). Nederland: R. P. J. L. TJITTES, "Uitleg van schriftelijke contracten", RMT 2005, 15; R. P. J. L. TJITTES, 

Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 34. 
1626 Nederland: R. P. J. L. TJITTES, "Uitleg van schriftelijke contracten", RMT 2005, 15; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van 

schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 34. Common law: Locke v Candy & Candy Ltd [2010] EWCA Civ 

1350 [2011] I.C.R. 769 ("Let me now revert to the structure of this contract. Clauses 4.1 and 4.2 deal with remuneration while 

the claimant is employed. Indeed that whole section of the contract is headed "remuneration". Clause 7.5 of the contract deals 

with something conceptually different from remuneration, namely, payment in lieu of notice. Clause 7.5 is part of a section of 

the contract headed "termination". I find it quite impossible to read clause 4.2 as somehow imposing a restriction or limitation 

upon clause 7.5."); D. T. DALY, "Five Easy Ways To Make A Contact More Understandable: A Lesson From The Mackinac 

Bridge", Mich. B.J. 1999, 463. 
1627 Common law: D. T. DALY, "Five Easy Ways To Make A Contact More Understandable: A Lesson From The Mackinac 

Bridge", Mich. B.J. 1999, 463. 
1628 Antwerpen 30 januari 2006, onuitg., maar vermeld in Kh. Antwerpen 19 januari 2010, RHA 2010, 72 (Bij de vraag of een 

beding in een verzekeringscontract een dekkingsvoorwaarde uitmaakte dan wel een vervanbeding, oordeelde het Hof:" Hierbij 

zijn onder meer de gebruikte bewoordingen, de eventuele hoofding waaronder de bepaling valt en de plaats van het beding in 

het contract van doorslaggevend belang."); Kh. Antwerpen 19 januari 2010, RHA 2010, 72 ("De plaats van het beding in het 

contract en de hoofding waaronder het staat geschikt, doet de Rechtbank besluiten dat het een dekkingsvoorwaarde betreft en 

geen vervalbeding."). Common law: Locke v Candy & Candy Ltd [2010] EWCA Civ 1350 [2011] I.C.R. 769 ("Let me now 

revert to the structure of this contract. Clauses 4.1 and 4.2 deal with remuneration while the claimant is employed. Indeed that 

whole section of the contract is headed "remuneration". Clause 7.5 of the contract deals with something conceptually different 

from remuneration, namely, payment in lieu of notice. Clause 7.5 is part of a section of the contract headed "termination". I 

find it quite impossible to read clause 4.2 as somehow imposing a restriction or limitation upon clause 7.5."); D. T. DALY, 

"Five Easy Ways To Make A Contact More Understandable: A Lesson From The Mackinac Bridge", Mich. B.J. 1999, 462. 
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verzekeringscontract, die onder de hoofding "Conditions" stelde dat de verzekerde alle 

redelijke stappen moest ondernemen om de verzekerde zaken in een goede en behoorlijke 

toestand te behouden. De verzekeraar meende dat het schadegeval niet gedekt was, omdat er 

niet aan deze voorwaarde voldaan was. De inrichtende macht van het museum stelde echter dat 

deze clausule een positief, te vaag geformuleerd vervalbeding was en geen 

dekkingsvoorwaarde, zodat het nietig was op basis van het toenmalige artikel 11 WLVO 

(momenteel artikel 65 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen). De rechter 

oordeelde dat, om de vraag of hier een dekkingsvoorwaarde dan wel een vervalbeding aan de 

orde was te beantwoorden, de gebruikte bewoordingen, de hoofding van het beding en de plaats 

ervan in het contract doorslaggevend waren en concludeerde: "De plaats van het beding in het 

contract en de hoofding waaronder het staat geschikt, doen de Rechtbank besluiten dat het een 

dekkingsvoorwaarde betreft en geen vervalbeding." De diefstal was dus niet gedekt door de 

verzekering.1629 

C. Indeling binnen clausule zelf 

 INDELING VAN CLAUSULE HEEFT INVLOED OP LEESBAARHEID, VOORAL ALS DIT VISUEEL 

ONDERSTEUND IS – Ook binnen een beding zelf kan een indeling in verschillende onderdelen 

de leesbaarheid ten goede komen.1630 Een goede leesbaarheid wordt vooral gegarandeerd 

wanneer men de indeling niet in een doorlopende tekst giet, maar wanneer men deze ook visueel 

ondersteunt.1631 Een verticaal gestructureerde zinsbouw is hierbij van groot nut, vooral in 

opsommingen.1632 Wanneer men een zin verticaal structureert, deelt men deze op in meerdere 

(onder)afdelingen, die men onder elkaar redigeert en telkens inleidt door een streepje, een letter 

of een cijfer.1633 De leesbaarheid van zo'n beding wordt versterkt door het gebruik van 

insprongen.1634 Een verticale structuur draagt over het algemeen bij tot duidelijkheid, omdat je 

                                                 
1629 Kh. Antwerpen 19 januari 2010, RHA 2010, 72 
1630 LE CHAT BOTTÉ, "Montrez clairement la structure des énumérations", JT 2012, 144. Nederland: W. J. H. WIGGERS, 

Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to contract drafting, Deventer, Kluwer, 

2011, 82. Common law: K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 

75; B. A. GARNER, "Pay Attention To The Aesthetics Of Your Pages", MIBJ 2010, 43; D. T. DALY, "Five Easy Ways To Make 

A Contact More Understandable: A Lesson From The Mackinac Bridge", Mich. B.J. 1999, 463; T. L. STARK, "The Nuts and 

Bolts of Drafting Boilerplate Provisions" in T. L. STARK (ed.), Negotiating and Drafting Contract Boilerplate, New York, 

ALM Publishing, 2003, 20. 
1631 Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to 

contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 82. Common law: B. A. GARNER, "Pay Attention To The Aesthetics Of Your 

Pages", MIBJ 2010, 43; T. L. STARK, "The Nuts and Bolts of Drafting Boilerplate Provisions" in T. L. STARK (ed.), Negotiating 

and Drafting Contract Boilerplate, New York, ALM Publishing, 2003, 18; T. L. STARK en G. W. KUNEY, "Transactional Skills 

Training: Contract Drafting--The Basics", Transactions: Tenn. J. Bus. L. 2009, 148. 
1632 K. HENDRICKX, "Komma oorzaak van betekenisverschil?", Juristenkrant 2008, afl. 166, 4; K. HENDRICKX, "Punten en 

komma's", Juristenkrant 2009, afl. 188, 4; K. HENDRICKX, "Opgesomd staat netjes", TVW 2013, 244. Common law: K. A. 

ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 215; D. T. DALY, "Five Easy Ways 

To Make A Contact More Understandable: A Lesson From The Mackinac Bridge", Mich. B.J. 1999, 463; B. A. GARNER, "Pay 

Attention To The Aesthetics Of Your Pages", MIBJ 2010, 43; T. L. STARK, "The Nuts and Bolts of Drafting Boilerplate 

Provisions" in T. L. STARK (ed.), Negotiating and Drafting Contract Boilerplate, New York, ALM Publishing, 2003, 18. 
1633 K. HENDRICKX, "Komma oorzaak van betekenisverschil?", Juristenkrant 2008, afl. 166, 4; K. HENDRICKX, "Punten en 

komma's", Juristenkrant 2009, afl. 188, 4; K. HENDRICKX, "Opgesomd staat netjes", TVW 2013, 244. Common law: K. A. 

ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 215; B. A. GARNER, "Pay Attention 

To The Aesthetics Of Your Pages", MIBJ 2010, 43. 
1634 K. HENDRICKX, "Komma oorzaak van betekenisverschil?", Juristenkrant 2008, afl. 166, 4; K. HENDRICKX, "Punten en 

komma's", Juristenkrant 2009, afl. 188, 4; K. HENDRICKX, "Opgesomd staat netjes", TVW 2013, 244. Nederland: W. J. H. 

WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to contract drafting, Deventer, 

Kluwer, 2011, 85. Common law: K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 

2008, 215; B. A. GARNER, "Pay Attention To The Aesthetics Of Your Pages", MIBJ 2010, 43. 
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op die manier in één oogopslag kan zien uit hoeveel leden de opsomming bestaat en waar elk 

lid begint en eindigt.1635  

Een voorbeeld van een interpretatieclausule mag dit verduidelijken:  

"8. Interpretation of the Agreement. 

In this Agreement and the recitals and the schedules, reference to:  

- any statute includes a reference to that statute as amended, extended or re-enacted and to 

any regulation, order, instrument or subordinate legislation under the relevant statute; 

- any recital, clause, paragraph or schedule includes a reference to a recital, clause, 

paragraph or schedule (as the case may be) of or to this Agreement; 

- the singular includes a reference to the plural and vice versa; 

- any gender includes a reference to all other genders; and 

- persons include bodies corporate, unincorporated associations, joint ventures, consortia 

and partnerships."1636 

 GOEDE STRUCTUUR GARANDEERT OP ZICH GEEN DUIDELIJKHEID, ZODAT PARTIJEN OOK 

INHOUDELIJKE EN TAALKUNDIGE ASPECTEN MOETEN VERZORGEN – Het gebruik van een 

visueel gestructureerde, verticale opsomming in puntjes, mag dan wel de leesbaarheid van een 

contract ten goede komen, toch garandeert een dergelijke opmaak geen volledige 

eenduidigheid.1637 De partijen moeten erover waken dat ze de verschillende leden van de 

opsomming niet enkel goed structureren, maar dat ze de betekenis van de aangewende structuur 

ook meegeven aan de lezer. Vaak kan er immers onenigheid rijzen over de vraag of de leden 

van een opsomming alternatief dan wel cumulatief van toepassing zijn, en over de vraag of de 

opsomming exhaustief is, dan wel of deze enkel als voorbeeld moet gezien worden.1638 Een 

overzichtelijke structuur alleen biedt in een dergelijk geval niet voldoende houvast.  

Drie software vennootschappen vormden samen een feitelijke vereniging onder de naam CSW 

en hadden daarnaast ook samen een Europees economisch samenwerkingsverband, GEIE 

Synergy, en een NV naar Luxemburgs recht, Synergy Luxembourg, opgericht. De heer Vastiau 

nam van elke vennootschap 2 procent van de aandelen over voor de prijs van 858 300 frank 

per schijf van 2 procent, weliswaar met een verkoopoptie t.v.v. Vastiau om de aandelen voor 

de helft van de aankoopprijs terug te verkopen aan de vennootschap onder bepaalde 

voorwaarden en termijnen. De partijen namen volgend beding op in hun contract: "Monsieur 

Vastiau dispose du droit de revendre aux sociétés 1, 2 et 3 les actions achetées par la présente 

dans les conditions et délais suivants: 

- Si l'association CSW (voir convention de ce nom) et/ou le GEIE SYNERGY sont dissous. 

- Entre le 10 et le 25 janvier 1995, une seule et unique fois.  

- Par une lettre recommandée adressée, entre les dates citées ci-avant, aux trois sociétés 

(1, 2 et 3), avec motivation précise et proposition de vente de toutes les actions qu'il 

détient, pour un tiers à chacune des sociétés. 

                                                 
1635 K. HENDRICKX, "Opgesomd staat netjes", TVW 2013, 244. Common law: T. L. STARK, "The Nuts and Bolts of Drafting 

Boilerplate Provisions" in T. L. STARK (ed.), Negotiating and Drafting Contract Boilerplate, New York, ALM Publishing, 

2003, 18-20. 
1636 Voorbeeld gebaseerd op Nederland: M. UIJEN, "Boilerplate-clausules: Ketelbinkie in Contractenland?", Contracteren 

2010, 133-134. 
1637 Brussel 19 september 2002, Rev.prat.soc. 2003, 310.  
1638 K. HENDRICKX, "Opgesomd staat netjes", TVW 2013, 245. 
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- Dans ce cas, les trois sociétés se porteront acquéreur des actions proposées, chacune pour 

le prix prédéterminé de 50 % du montant perçu le 01/94. 

- Dès l'envoi par Monsieur Vastiau de la lettre recommandée précitée, la convention CSW 

du 21 octobre 1993 devient nulle."  

Toen Vastiau de verkoopoptie wenste te lichten, rees discussie of de drie opgesomde 

voorwaarden cumulatief, dan wel alternatief waren. Het cumulatief karakter bleek, zo besloot 

de rechter in eerste aanleg, uit het gebruik van het voegwoord "et" in plaats van "ou" in de 

eerste zin ("conditions et delais"), uit de afsluiting van de opsomming van voorwaarden met 

"dans ce cas" en uit het gebruik van de liggende streepjes die elk deel van de opsomming 

voorafgingen. De beroepsrechter bekeek de bewoordingen van het beding op een kritischer 

manier, rekening houdend met het feit dat de auteur van het contract in zijn redactie 

verschillende taalkundige fouten had gemaakt en met het feit dat het incorrecte gebruik van 

een conjunctie vrij frequent voorkomt. De werkelijke subjectieve wil van de partijen bleek 

noch te achterhalen op basis van de interne, noch op basis van de externe elementen. De rechter 

analyseerde de tweede voorwaarde van het beding op basis van artikel 1157 BW. Hierin was 

opgenomen "une seule et unique fois". Aangezien deze woorden, die betrekking hadden op de 

aanduiding van de termijn voor wederinkoop, geen enkele zin hadden bij de ontbinding van de 

vereniging CSW of van GIE Synergie, leidde de rechter hieruit af dat de voorwaarden 

onmogelijk cumulatief konden zijn. De heer Vastiau werd aldus in het gelijk gesteld.1639 

Het is daarom van belang dat partijen niet enkel het visuele aspect van de opsomming 

verzorgen, maar ook het inhoudelijke en het taalkundige. Om leesbaar en nauwkeurig te zijn, 

moeten alle onderdelen van de opsomming dezelfde grammaticale vorm hebben.1640 Dit 

betekent dat elk onderdeel ofwel een woord moet zijn, ofwel een zinsdeel, ofwel een volledige 

zin. Men mag geen vermenging van verschillende vormen aanwenden, omdat dit veel 

moeilijker leesbaar en veel minder begrijpelijk is. Binnen de opsomming moeten partijen de 

juiste interpunctie gebruiken. Zijn de leden geen volledige zinnen, dan vangen ze telkens aan 

met een kleine letter en eindigen ze op een puntkomma.1641 Het laatste lid eindigt steeds op een 

punt. Zijn de leden wel volledige zinnen, dan voegt men in elk onderdeel een hoofdletter en een 

punt in.1642 

 INDELING VAN CLAUSULE HEEFT INVLOED OP INTERPRETATIE OMDAT ELKE SUBCLAUSULE 

MAAR ÉÉN ONDERWERP MAG BESLAAN – De indeling binnen eenzelfde artikel is van invloed 

op de interpretatie die men aan een beding geeft. Van bekwame opstellers van 

rechtshandelingen kan men verwachten dat ze ervoor zorgen dat een aparte regel of een apart 

concept in een apart onderdeel wordt neergelegd.1643 Zo bevat in een goed opgestelde 

                                                 
1639 Brussel 19 september 2002, Rev.prat.soc. 2003, 310.  
1640 K. HENDRICKX, "Opgesomd staat netjes", TVW 2013, 244. Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, 

best practice rules and recommendations related to contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 88. 
1641 K. HENDRICKX, "Punten en komma's", Juristenkrant 2009, afl. 188, 4; K. HENDRICKX, "Opgesomd staat netjes", TVW 2013, 

245. Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to 

contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 87. 
1642 K. HENDRICKX, "Punten en komma's", Juristenkrant 2009, afl. 188, 4; K. HENDRICKX, "Opgesomd staat netjes", TVW 2013, 

245. Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to 

contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 88. 
1643 Common law: T. L. STARK en G. W. KUNEY, "Transactional Skills Training: Contract Drafting--The Basics", Transactions: 

Tenn. J. Bus. L. 2009, 145. 
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rechtshandeling elke subclausule slechts één onderwerp.1644 Deze regel kan van belang zijn bij 

de uitlegging van een onduidelijk beding.  

D. Typografische uitlijning  

 VERTICALE UITLIJNING (AFSTAND TUSSEN BOVEN-EN ONDERKANT BLAD) V HORIZONTALE 

UITLIJNING (AFSTAND TUSSEN LINKER- EN RECHTERKANT BLAD) – De uitlijning van een 

geschreven rechtshandeling heeft invloed op de leesbaarheid en aldus op de duidelijkheid van 

het document.1645 De verticale uitlijning bepaalt de verticale positie van een tekst en de 

afstanden tot de bovenste en de onderste rand van het tekstvak.1646 Deze uitlijning heeft 

gevolgen voor de hoeveelheid tekst die er op een pagina staan. Teveel tekst beïnvloedt de 

leesbaarheid op een negatieve manier.1647 De horizontale uitlijning bepaalt de weergave van de 

rechter- en de linkerrand van de tekst ten opzichte van de linker- en rechtermarge van een 

tekstvak.1648 De horizontale uitlijning kent vier verschillende vormen: Links, Rechts, Centreren 

en Uitvullen.  

 LINKSE HORIZONTALE UITLIJNING LIJNT MEEST LINKSE TEKEN UIT OP LINKERMARGE – Bij 

een Linkse uitlijning is het meest linkse teken van elke tekstregel uitgelijnd op de linkermarge 

en is de rechterkant van de regels onregelmatig.1649 De afstand tussen de verschillende woorden 

                                                 
1644 Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to 

contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 83. 
1645 Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to 

contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 80. Common law: K. A. ADAMS, Legal Usage in Drafting Corporate Agreements, 

Westport, Greenwood Publishing, 2001, 94; K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar 

association, 2008, 347; H. HENKIN, Drafting Engineering Contracts, Barking, Taylor and Francis, 2005, n° 3.14; S. S. HURLEY, 

"Advancing The Legal Profession With Typography", FLBJ 2012, 56; M. H. S. JACOBSON, "A Checklist For Drafting Good 

Contracts", J. Ass'n Legal Writing Directors 2008, 113; D. H. KIERNAN-JOHNSON, "Telling Through Type: Typography And 

Narrative In Legal Briefs", Journal of the Association of Legal Writing Directors 2010, 109; G. LEBOVITS, "Do's, Don'ts, And 

Maybes: Usage Controversies -- Part II", NYSTBJ juli/augustus 2008, 50; G. LEBOVITS, "Document Design: Pretty In Print--

Part I", NYSTBJ maart/april 2009, 55. 
1646 Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to 

contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 81. Common law: S. S. HURLEY, "Advancing The Legal Profession With 

Typography", FLBJ 2012, 56; D. H. KIERNAN-JOHNSON, "Telling Through Type: Typography And Narrative In Legal Briefs", 

Journal of the Association of Legal Writing Directors 2010, 109; G. LEBOVITS, "Document Design: Pretty In Print--Part I", 

NYSTBJ maart/april 2009, 55. 
1647 Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to 

contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 81. Common law: K. A. ADAMS, Legal Usage in Drafting Corporate Agreements, 

Westport, Greenwood Publishing, 2001, 94; K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar 

association, 2008, 353; G. LEBOVITS, "Do's, Don'ts, And Maybes: Usage Controversies -- Part II", NYSTBJ juli/augustus 2008, 

50; G. LEBOVITS, "Document Design: Pretty In Print--Part I", NYSTBJ maart/april 2009, 55. 
1648 Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to 

contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 80. Common law: K. A. ADAMS, Legal Usage in Drafting Corporate Agreements, 

Westport, Greenwood Publishing, 2001, 94; K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar 

association, 2008, 347; S. S. HURLEY, "Advancing The Legal Profession With Typography", FLBJ 2012, 56; D. H. KIERNAN-

JOHNSON, "Telling Through Type: Typography And Narrative In Legal Briefs", Journal of the Association of Legal Writing 

Directors 2010, 109; G. LEBOVITS, "Do's, Don'ts, And Maybes: Usage Controversies -- Part II", NYSTBJ juli/augustus 2008, 

50; G. LEBOVITS, "Document Design: Pretty In Print--Part I", NYSTBJ maart/april 2009, 55. 
1649 Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to 

contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 80. Common law: K. A. ADAMS, Legal Usage in Drafting Corporate Agreements, 

Westport, Greenwood Publishing, 2001, 94; K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar 

association, 2008, 347; S. S. HURLEY, "Advancing The Legal Profession With Typography", FLBJ 2012, 56; D. H. KIERNAN-

JOHNSON, "Telling Through Type: Typography And Narrative In Legal Briefs", Journal of the Association of Legal Writing 
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is telkens even groot. Linkse uitlijning is de standaarduitlijning voor alinea's met een 

tekstrichting van links naar rechts.1650  

Met een Linkse uitlijning ziet een interpretatiebeding er bijvoorbeeld als volgt uit:  

"8. Interpretation of the Agreement. 

In this Agreement and the recitals and the schedules: 

- Reference to the singular includes a reference to the plural and vice versa. 

- Reference to any gender includes a reference to all other genders. 

- References to persons include bodies corporate, unincorporated associations, joint 

ventures, consortia and partnerships. 

- The headings to the clauses and any underlining in this Agreement and in the schedules 

are for ease of reference only and shall not form any part of this Agreement for the 

purposes of construction." 1651 

 RECHTSE HORIZONTALE UITLIJNING LIJNT MEEST RECHTSE TEKEN UIT OP RECHTERMARGE 

– Het spiegelbeeld van Linkse uitlijning is Rechtse uitlijning. Dan lijnt men het meest rechtse 

teken van elke regel uit op de rechtermarge en is de linkerkant van de regels onregelmatig.1652 

Dit is de standaarduitlijning voor alinea's met een tekstrichting van rechts naar links.1653 Rechtse 

uitlijning maakt een tekst moeilijk leesbaar en moet daarom slechts gebruikt worden voor korte 

blikvangers, zoals bijvoorbeeld de contractdatum of de plaats waar de partijen hun 

handtekening zetten.1654 

Met een Rechtse uitlijning ziet een interpretatiebeding er bijvoorbeeld als volgt uit:  

"8. Interpretation of the Agreement. 

In this Agreement and the recitals and the schedules: 

– Reference to the singular includes a reference to the plural and vice versa. 

– Reference to any gender includes a reference to all other genders. 

– References to persons include bodies corporate, unincorporated associations, joint ventures, 

consortia and partnerships. 

– The headings to the clauses and any underlining in this Agreement and in the schedules are 

for ease of reference only and shall not form any part of this Agreement for the purposes of 

construction." 1655 

                                                 
Directors 2010, 109; G. LEBOVITS, "Do's, Don'ts, And Maybes: Usage Controversies -- Part II", NYSTBJ juli/augustus 2008, 

50; G. LEBOVITS, "Document Design: Pretty In Print--Part I", NYSTBJ maart/april 2009, 55. 
1650 Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to 

contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 80. 
1651 Voorbeeld gebaseerd op Nederland: M. UIJEN, "Boilerplate-clausules: Ketelbinkie in Contractenland?", Contracteren 

2010, 133-134. 
1652 Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to 

contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 80. Common law: D. H. KIERNAN-JOHNSON, "Telling Through Type: Typography 

And Narrative In Legal Briefs", Journal of the Association of Legal Writing Directors 2010, 109 G. LEBOVITS, "Do's, Don'ts, 

And Maybes: Usage Controversies -- Part II", NYSTBJ juli/augustus 2008, 50; G. LEBOVITS, "Document Design: Pretty In 

Print--Part I", NYSTBJ maart/april 2009, 55. 
1653 Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to 

contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 80. 
1654 Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to 

contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 81. 
1655 Voorbeeld gebaseerd op Nederland: M. UIJEN, "Boilerplate-clausules: Ketelbinkie in Contractenland?", Contracteren 

2010, 133-134. 
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 GECENTREERDE HORIZONALE UITLIJNING LIJNT MIDDEN REGEL UIT OP MIDDEN BLAD – 

Centreren betekent het midden van elke regel uitlijnen op het middelpunt tussen de linker- en 

de rechtertekstvakmarge.1656 Dan zijn de linker- en de rechterkant van de regels allebei 

onregelmatig. Gecentreerde uitvulling wordt normaal gezien enkel gebruikt op omslagpagina's, 

voor kop- en voetteksten en voor titels.1657  

Met een Gecentreerde uitlijning ziet een interpretatiebeding er bijvoorbeeld als volgt uit:  

"8. Interpretation of the Agreement. 

In this Agreement and the recitals and the schedules: 

– Reference to the singular includes a reference to the plural and vice versa. 

– Reference to any gender includes a reference to all other genders. 

– References to persons include bodies corporate, unincorporated associations, joint ventures, 

consortia and partnerships. 

– The headings to the clauses and any underlining in this Agreement and in the schedules are 

for ease of reference only and shall not form any part of this Agreement for the purposes of 

construction."1658 

 UITGEVULDE HORIZONTALE UITLIJNING LIJNT EERSTE EN LAATSTE TEKEN UIT OP LINTER- 

EN RECHTERKANT BLAD – Vult men een tekst uit, dan lijnt men het eerste en het laatste teken 

van elke regel, behalve de laatste, uit op de linker- en de rechtermarge van de tekst.1659 De 

afstand tussen de woorden verschilt van regel tot regel. Om aan beide zijden een gelijke 

witruimte te creeëren, verkleint of vergroot men de hoeveelheid witruimte tussen en binnen 

woorden gelijkmatig. De laatste regel van de alinea wordt dan uitgelijnd op de linkermarge bij 

een tekstrichting van links naar rechts of op de rechtermarge bij een tekstrichting van rechts 

naar links.  

Uitgevuld ziet een interpretatiebeding er bijvoorbeeld als volgt uit:  

"8. Interpretation of the Agreement. 

In this Agreement and the recitals and the schedules: 

- Reference to the singular includes a reference to the plural and vice versa. 

- Reference to any gender includes a reference to all other genders. 

- References to persons include bodies corporate, unincorporated associations, joint 

ventures, consortia and partnerships. 

                                                 
1656 Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to 

contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 80. Common law: G. LEBOVITS, "Document Design: Pretty In Print--Part I", 

NYSTBJ maart/april 2009, 55. 
1657 Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to 

contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 80. Common law: H. HENKIN, Drafting Engineering Contracts, Barking, Taylor 

and Francis, 2005, n° 3.14; S. S. HURLEY, "Advancing The Legal Profession With Typography", FLBJ 2012, 55; G. LEBOVITS, 

"Document Design: Pretty In Print--Part I", NYSTBJ maart/april 2009, 55. 
1658 Voorbeeld gebaseerd op Nederland: M. UIJEN, "Boilerplate-clausules: Ketelbinkie in Contractenland?", Contracteren 

2010, 133-134. 
1659 Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to 

contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 80. Common law: K. A. ADAMS, Legal Usage in Drafting Corporate Agreements, 

Westport, Greenwood Publishing, 2001, 94; K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar 

association, 2008, 347; S. S. HURLEY, "Advancing The Legal Profession With Typography", FLBJ 2012, 55; D. H. KIERNAN-

JOHNSON, "Telling Through Type: Typography And Narrative In Legal Briefs", Journal of the Association of Legal Writing 

Directors 2010, 109; G. LEBOVITS, "Do's, Don'ts, And Maybes: Usage Controversies -- Part II", NYSTBJ juli/augustus 2008, 

50; G. LEBOVITS, "Document Design: Pretty In Print--Part I", NYSTBJ maart/april 2009, 55. 
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- The headings to the clauses and any underlining in this Agreement and in the schedules 

are for ease of reference only and shall not form any part of this Agreement for the 

purposes of construction." 1660 

 UITLIJNING VERHOOGT LEESBAARHEID EN ZORGT VOOR DUIDELIJKHEID – Voor de basistekst 

van een rechtshandeling, dus voor de bedingen zelf, gebruiken partijen normaal gezien owel 

een linkse uitlijning, ofwel een uitvulling.1661 Voor beide manieren van uitlijnen valt iets te 

zeggen. Het voordeel van uitvulling is dat het er professioneel en ordelijk uitziet.1662 Het nadeel 

is dat het iets moeilijker te lezen is dan een linkse uitlijning, omdat de letters en woorden zich 

niet allemaal op exact dezelfde afstand van elkaar bevinden.1663 Een linkse uitvulling leest dan 

weer net iets gemakkelijker, maar maakt een tekst slordiger.1664 Welke van de twee manieren 

van uittlijnen wordt gebruikt, hangt af van de voorkeur van de partijen zelf. Alleszins moet 

rechtse en gecentreerde uitlijning in de basistekst van een rechtshandeling vermeden worden, 

aangezien dit de leesbaarheid op een zeer negatieve manier beïnvloedt.1665  

 UITLIJNING HEEFT INVLOED OP INTERPRETATIE OMDAT DIT KAN WIJZEN OP TITEL – De 

uitlijning van een geschreven rechtshandeling heeft niet alleen invloed op de duidelijkheid van 

de rechtshandeling, maar kan ook een interpretatieve functie hebben. Voegen partijen namelijk 

een gecentreerde uitlijning in de rechtshandeling in, dan wijst dit er over het algemeen op dat 

het gaat om een omslagpagina, een kop- of voettekst of een titel.1666 Deze vermeldingen hebben 

niet altijd dezelfde contractuele en interpretatieve waarde als de artikels zelf van de 

rechtshandeling (nrs. 329 en volgende en nrs. 333 en volgende). Een weloverwogen uitlijning, 

die duidelijk maakt waar het onderscheid ligt tussen de artikels, die de inhoud van de 

                                                 
1660 Voorbeeld gebaseerd op Nederland: M. UIJEN, "Boilerplate-clausules: Ketelbinkie in Contractenland?", Contracteren 

2010, 133-134. 
1661 Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to 

contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 80. Common law: K. A. ADAMS, Legal Usage in Drafting Corporate Agreements, 

Westport, Greenwood Publishing, 2001, 94; K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar 

association, 2008, 347; G. LEBOVITS, "Do's, Don'ts, And Maybes: Usage Controversies -- Part II", NYSTBJ juli/augustus 2008, 

50. 
1662 Common law: K. A. ADAMS, Legal Usage in Drafting Corporate Agreements, Westport, Greenwood Publishing, 2001, 

94; K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 347-348; G. LEBOVITS, 

"Do's, Don'ts, And Maybes: Usage Controversies -- Part II", NYSTBJ juli/augustus 2008, 50. 
1663 Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to 

contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 80. Common law: K. A. ADAMS, Legal Usage in Drafting Corporate Agreements, 

Westport, Greenwood Publishing, 2001, 94; K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar 

association, 2008, 347; G. LEBOVITS, "Do's, Don'ts, And Maybes: Usage Controversies -- Part II", NYSTBJ juli/augustus 2008, 

50. 
1664 Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to 

contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 80. Common law: K. A. ADAMS, Legal Usage in Drafting Corporate Agreements, 

Westport, Greenwood Publishing, 2001, 94; K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar 

association, 2008, 347; G. LEBOVITS, "Do's, Don'ts, And Maybes: Usage Controversies -- Part II", NYSTBJ juli/augustus 2008, 

50. 
1665 Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to 

contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 80. Common law: K. A. ADAMS, Legal Usage in Drafting Corporate Agreements, 

Westport, Greenwood Publishing, 2001, 94; K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar 

association, 2008, 347; G. LEBOVITS, "Do's, Don'ts, And Maybes: Usage Controversies -- Part II", NYSTBJ juli/augustus 2008, 

50. 
1666 Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to 

contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 80. 
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rechtshandeling bepalen, enerzijds en de andere vermeldingen anderzijds, kan dus invloed 

hebben op de interpretatie van de rechtshandeling.  

E. Interlinie 

 INTERLINIE TUSSEN ÉÉN EN ANDERHALF DRAAGT BIJ TOT DUIDELIJKHEID – De interlinie 

gebruikt in een rechtshandeling, draagt bij tot de leesbaarheid en de duidelijkheid van het 

geschreven document.1667 Interlinie of regelafstand is "de ruimte tussen opeenvolgende 

regels".1668 Laat men slechts een kleine ruimte open tussen de regels in een tekst, dan is deze 

tekst moeilijker leesbaar, wat de duidelijkheid niet ten goede komt.1669 Men voegt aldus best 

een marge in tussen de verschillende regels. Deze tussenruimte mag ook niet te groot zijn, 

omdat dit de tekst opnieuw minder vlot leesbaar maakt en bovendien het aantal pagina's dat het 

contract telt sterk verhoogt.1670 Als vuistregel kan men stellen dan een interlinie van één te klein 

en een interlinie van anderhalf te groot is.1671 

F. Onderlijnde, vette en cursieve woorden, hoofdletters, kleuren en kaders 

 DUIDELIJKHEID DOOR GEBRUIK VAN ONDERLIJNDE, VETTE EN CURSIEVE WOORDEN, 

HOOFDLETTERS, KLEUREN EN KADERS – Om de leesbaarheid en duidelijkheid van een 

rechtshandeling te verhogen en de structuur zo duidelijk mogelijk te maken, kunnen partijen 

gebruik maken van onderlijnde, vet gedrukte of cursieve woorden, van hoofdletters, van kleuren 

en van kaders, of van een combinatie van meerdere van deze technieken.1672 

                                                 
1667 Frankrijk: Aix-en-Provence 7 september 2007, n° 05/13880, www.dalloz.fr ("Au contraire de ce que soutient le locataire, 

le contrat de location est clair et d'une typographie bicolore et espacée qui met en évidences les engagements réciproques des 

parties."). Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related 

to contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 80. Common law: K. A. ADAMS, Legal Usage in Drafting Corporate 

Agreements, Westport, Greenwood Publishing, 2001, 92-93; K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, 

American bar association, 2008, 355; R. CALNAN, Principles of contractual interpretation, Oxford, Oxford University Press, 

2013, 178; M. H. S. JACOBSON, "A Checklist For Drafting Good Contracts", J. Ass'n Legal Writing Directors 2008, 111; D. H. 

KIERNAN-JOHNSON, "Telling Through Type: Typography And Narrative In Legal Briefs", Journal of the Association of Legal 

Writing Directors 2010, 111-112. 
1668 Van Dale v° interlinie. 
1669 Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to 

contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 80. Common law: M. H. S. JACOBSON, "A Checklist For Drafting Good Contracts", 

J. Ass'n Legal Writing Directors 2008, 111; D. H. KIERNAN-JOHNSON, "Telling Through Type: Typography And Narrative In 

Legal Briefs", Journal of the Association of Legal Writing Directors 2010, 111-112; T. L. STARK en G. W. KUNEY, 

"Transactional Skills Training: Contract Drafting--The Basics", Transactions: Tenn. J. Bus. L. 2009, 148. 
1670 Common law: K. A. ADAMS, Legal Usage in Drafting Corporate Agreements, Westport, Greenwood Publishing, 2001, 

93; K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 355; C. M. FOX, Working 

with Contracts, New York, Practicing Law Institute, 2008, 167; D. H. KIERNAN-JOHNSON, "Telling Through Type: Typography 

And Narrative In Legal Briefs", Journal of the Association of Legal Writing Directors 2010, 111; G. LEBOVITS, "Do's, Don'ts, 

And Maybes: Usage Controversies -- Part II", NYSTBJ juli/augustus 2008, 50; G. LEBOVITS, "Document Design: Pretty In 

Print--Part I", NYSTBJ maart/april 2009, 55; 
1671 Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to 

contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 80. Common law: D. H. KIERNAN-JOHNSON, "Telling Through Type: Typography 

And Narrative In Legal Briefs", Journal of the Association of Legal Writing Directors 2010, 111. 
1672 M. LENOBLE-PINSON, "La langue du droit vue par une linguiste", JT 2013, 766. Frankrijk: Aix-en-Provence 7 september 

2007, n° 05/13880, www.dalloz.fr ("Au contraire de ce que soutient le locataire, le contrat de location est clair et d'une 

typographie bicolore et espacée qui met en évidences les engagements réciproques des parties."); ; D. NOGUÉRO, "Indemnité 

complémentaire « valeur à neuf » au regard de la validité et de la signification de l'obligation contractuelle de reconstruction 

dans le délai" (noot onder Cass. fr. (2e civ.) 4 februari 2010), RDI 2010, 221. Common law: K. A. ADAMS, Legal Usage in 

Drafting Corporate Agreements, Westport, Greenwood Publishing, 2001, 95; K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract 
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 AFWIJKENDE TYPOGRAFIE HEEFT INVLOED OP INTERPRETATIE OMDAT DIT KAN WIJZEN OP 

TERMEN DIE IN DE RECHTSHANDELING GEDEFINIEERD ZIJN – Partijen geven regelmatig een 

aparte sectie weer in een rechtshandeling waarin ze veel voorkomende termen definiëren. De 

gedefinieerde woorden krijgen vaak een afwijkende typografie mee, zowel in de 

definitieclausule zelf, als ook in de rest van de rechtshandeling.1673 In dergelijke gevallen 

worden het vaakst een beginhoofdletter gebruikt,1674 maar ook het onderlijnen, vet drukken of 

cursiveren van gedefinieerde woorden komt voor.1675 Een dergelijke afwijkende typografie is 

zeer nuttig bij uitlegging van onduidelijke bedingen. Deze wijst er immers op dat men een 

gedefinieerd woord gebruikt volgens de gedefinieerde betekenis ervan, zodat het beding moet 

uitgelegd worden door de definitie in te voegen op de plaats van de gedefinieerde term.1676  

In een contract wordt "the Contractor" gedefinieerd als "the particular contractor to whom the 

Contract has been awarded." Wil men in het contract naar een andere aannemer verwijzen, 

dan moet geen beginhoofdletter worden gebruikt. Aldus is het gebruik van de hoofdletter een 

middel om volgende clausule uit te leggen: "The Contractor shall liaise with the contractor for 

contract n° 1 and shall agree with him the date on which it is expected that the permanent 

drainage will be connected and shall make arrangements for discharge of drainage to any 

temporary drains or pumping sumps operated by the contractor for contract n° 1."1677  

 AFWIJKENDE TYPOGRAFIE HEEFT INVLOED OP INTERPRETATIE OMDAT DIT KAN WIJZEN OP 

TITEL – Het gebruik van onderlijnde, vet gedrukte of cursieve woorden, van hoofdletters, van 

kleuren en van kaders, of van een combinatie van meerdere van deze technieken, komt vaak 

voor bij de redactie van titels en hoofdingen.1678 De contractuele en interpretatieve waarde van 

                                                 
Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 348; S. S. HURLEY, "Advancing The Legal Profession With Typography", 

FLBJ 2012, 55; G. LEBOVITS, "Document Design: Pretty In Print--Part I", NYSTBJ maart/april 2009, 55; G. LEBOVITS, 

"Document Design: Pretty In Print--Part II", NYSTBJ mei 2009, 53.  
1673 Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to 

contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 140-141. Common law: K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, 

Chicago, American bar association, 2008, 350; H. HENKIN, Drafting Engineering Contracts, Barking, Taylor and Francis, 2005, 

n° 3.10; G. LEBOVITS, "Nuts 'N' Bolts: Legal-Writing Mechanics -- Part II", NYSTBJ juli/augustus 2009, 54. 
1674 K. HENDRICKX, "Het H(h)of", Juristenkrant 2012, afl. 260, 4. Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. 

Techniques, best practice rules and recommendations related to contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 140. Common 

law: K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 350. 
1675 Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to 

contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 140. Common law: K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, 

Chicago, American bar association, 2008, 350; H. HENKIN, Drafting Engineering Contracts, Barking, Taylor and Francis, 2005, 

n° 3.10; G. LEBOVITS, "Nuts 'N' Bolts: Legal-Writing Mechanics -- Part II", NYSTBJ juli/augustus 2009, 54. 
1676 Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to 

contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 141. Common law: Film Finance Inc. v The Royal Bank of Scotland [2007] EWHC 

195 (Comm); [2007] WL 504682 ("It is of some significance that the word "delivery" when used in clause 14 is not printed 

with a capital letter "d"."); H. HENKIN, Drafting Engineering Contracts, Barking, Taylor and Francis, 2005, n° 3.10; K. 

LEWISON, The Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 184. 
1677 Common law: H. HENKIN, Drafting Engineering Contracts, Barking, Taylor and Francis, 2005, n° 3.10. 
1678 Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to 

contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 91. Common law: K. A. ADAMS, Legal Usage in Drafting Corporate Agreements, 

Westport, Greenwood Publishing, 2001, 95-97; K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American 

bar association, 2008, 350; B. A. GARNER, "Pay Attention To The Aesthetics Of Your Pages", MIBJ 2010, 43; H. HENKIN, 

Drafting Engineering Contracts, Barking, Taylor and Francis, 2005, n° 3.14; P. KELLER, "It's 2013: Have You Checked Your 

Typography Lately?", JKSBA 2013, 14; G. LEBOVITS, "Document Design: Pretty In Print--Part I", NYSTBJ maart/april 2009, 

55; G. LEBOVITS, "Document Design: Pretty In Print--Part II", NYSTBJ mei 2009, 53. Bijvoorbeeld Axa Sun Life Services plc 

v Campbell Martin Ltd & Ors. [2011] EWCA Civ 133; [2011] 1 C.L.C. 312 ("There follows a list of contents, in capital letters, 

giving a heading for each clause of the agreement."). 
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titels wijkt in de meeste gevallen af van de waarde van de inhoud van de bedingen zelf (nrs. 

334 en volgende). Op die manier kan het gebruik van een afwijkende layout voor titels de 

interpretatie van een rechtshandeling beïnvloeden.  

Een interpretatieclausule kan er dan als volgt uitzien: 

"8. Interpretation of the Agreement. 

In this Agreement and the recitals and the schedules: 

- Reference to the singular includes a reference to the plural and vice versa. 

- Reference to any gender includes a reference to all other genders. 

- References to persons include bodies corporate, unincorporated associations, joint 

ventures, consortia and partnerships. 

- The headings to the clauses and any underlining in this Agreement and in the schedules 

are for ease of reference only and shall not form any part of this Agreement for the 

purposes of construction."1679 

 AFWIJKENDE TYPOGRAFIE WORDT GEBRUIKT OM NADRUK TE LEGGEN – Onderlijnde, vet 

gedrukte of cursieve woorden, van hoofdletters, van kleuren en van kaders, of van een 

combinatie van meerdere van deze technieken kunnen worden aangewend wanneer de partijen 

een speciale aandacht willen vestigen op woorden, zinnen of paragrafen.1680 Door een van de 

rest van de rechtshandeling afwijkende typografie te gebruiken, verzekert men dat een passage 

direct in het oog springt. 

Een interpretatiebeding kan er dan als volgt uitzien: 

Nadruk op het titelbeding door onderlijnen:  

"8. Interpretation of the Agreement. 

In this Agreement and the recitals and the schedules: 

- Reference to the singular includes a reference to the plural and vice versa. 

- Reference to any gender includes a reference to all other genders. 

- References to persons include bodies corporate, unincorporated associations, joint 

ventures, consortia and partnerships. 

- The headings to the clauses and any underlining in this Agreement and in the schedules 

are for ease of reference only and shall not form any part of this Agreement for the 

purposes of construction."1681 

 

Nadruk op het titelbeding door vette druk: 

"8. Interpretation of the Agreement.  

In this Agreement and the recitals and the schedules: 

                                                 
1679 Voorbeeld gebaseerd op Nederland: M. UIJEN, "Boilerplate-clausules: Ketelbinkie in Contractenland?", Contracteren 

2010, 133-134. 
1680 Frankrijk: Aix-en-Provence 7 september 2007, n° 05/13880, www.dalloz.fr ("Au contraire de ce que soutient le locataire, 

le contrat de location est clair et d'une typographie bicolore et espacée qui met en évidences les engagements réciproques des 

parties."); D. NOGUÉRO, "Indemnité complémentaire « valeur à neuf » au regard de la validité et de la signification de 

l'obligation contractuelle de reconstruction dans le délai" (noot onder Cass. fr. (2e civ.) 4 februari 2010), RDI 2010, 221. 

Common law: K. A. ADAMS, Legal Usage in Drafting Corporate Agreements, Westport, Greenwood Publishing, 2001, 95; K. 

A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 348; S. S. HURLEY, "Advancing 

The Legal Profession With Typography", FLBJ 2012, 55; G. LEBOVITS, "Document Design: Pretty In Print--Part I", NYSTBJ 

maart/april 2009, 55; G. LEBOVITS, "Document Design: Pretty In Print--Part II", NYSTBJ mei 2009, 53. 
1681 Voorbeeld gebaseerd op Nederland: M. UIJEN, "Boilerplate-clausules: Ketelbinkie in Contractenland?", Contracteren 

2010, 133-134. 
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- Reference to the singular includes a reference to the plural and vice versa. 

- Reference to any gender includes a reference to all other genders. 

- References to persons include bodies corporate, unincorporated associations, joint 

ventures, consortia and partnerships. 

- The headings to the clauses and any underlining in this Agreement and in the 

schedules are for ease of reference only and shall not form any part of this Agreement 

for the purposes of construction."1682 

 

Nadruk op het titelbeding door cursivering: 

"8. Interpretation of the Agreement. 

In this Agreement and the recitals and the schedules: 

- Reference to the singular includes a reference to the plural and vice versa. 

- Reference to any gender includes a reference to all other genders. 

- References to persons include bodies corporate, unincorporated associations, joint 

ventures, consortia and partnerships. 

- The headings to the clauses and any underlining in this Agreement and in the schedules 

are for ease of reference only and shall not form any part of this Agreement for the 

purposes of construction."1683 

 

Nadruk op het titelbeding door het gebruik van hoofdletters: 

"8. Interpretation of the Agreement. 

In this Agreement and the recitals and the schedules: 

- Reference to the singular includes a reference to the plural and vice versa. 

- Reference to any gender includes a reference to all other genders. 

- References to persons include bodies corporate, unincorporated associations, joint 

ventures, consortia and partnerships. 

- THE HEADINGS TO THE CLAUSES AND ANY UNDERLINING IN THIS 

AGREEMENT AND IN THE SCHEDULES ARE FOR EASE OF REFERENCE ONLY 

AND SHALL NOT FORM ANY PART OF THIS AGREEMENT FOR THE PURPOSES 

OF CONSTRUCTION."1684 

 

Nadruk op het titelbeding door het gebruik van kleur: 

"8. Interpretation of the Agreement. 

In this Agreement and the recitals and the schedules: 

- Reference to the singular includes a reference to the plural and vice versa. 

- Reference to any gender includes a reference to all other genders. 

- References to persons include bodies corporate, unincorporated associations, joint 

ventures, consortia and partnerships. 

- The headings to the clauses and any underlining in this Agreement and in the schedules 

are for ease of reference only and shall not form any part of this Agreement for the 

purposes of construction."1685 

 

                                                 
1682 Voorbeeld gebaseerd op Nederland: M. UIJEN, "Boilerplate-clausules: Ketelbinkie in Contractenland?", Contracteren 

2010, 133-134. 
1683 Voorbeeld gebaseerd op Nederland: M. UIJEN, "Boilerplate-clausules: Ketelbinkie in Contractenland?", Contracteren 

2010, 133-134. 
1684 Voorbeeld gebaseerd op Nederland: M. UIJEN, "Boilerplate-clausules: Ketelbinkie in Contractenland?", Contracteren 

2010, 133-134. 
1685 Voorbeeld gebaseerd op Nederland: M. UIJEN, "Boilerplate-clausules: Ketelbinkie in Contractenland?", Contracteren 

2010, 133-134. 
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Nadruk op het titelbeding door inkadering: 

"8. Interpretation of the Agreement. 

In this Agreement and the recitals and the schedules: 

- Reference to the singular includes a reference to the plural and vice versa. 

- Reference to any gender includes a reference to all other genders. 

- References to persons include bodies corporate, unincorporated associations, joint 

ventures, consortia and partnerships. 

- The headings to the clauses and any underlining in this Agreement and in the schedules 

are for ease of reference only and shall not form any part of this Agreement for the 

purposes of construction."1686 

 GEBRUIK AFWIJKENDE TYPOGRAFIE BIJ VOLLEDIGE ZINNEN AFGERADEN – In het 

bovenstaande voorbeeld ligt de nadruk telkens op een volledige zin, namelijk op het titelbeding. 

Een dergelijke layout is echter af te raden. Partijen gebruiken best geen afwijkende typografie 

om een volledige zin of een volledige (sub)clausule aan te duiden.1687 Door zo expliciet het 

belang van een bepaald onderdeel aan te geven, geeft men immers impliciet aan dat de rest van 

de rechtshandeling van minder belang is. Dat kan bezwaarlijk de bedoeling van de partijen 

zijn.1688 Het gebruik van onderlijnde, vet gedrukte of cursieve woorden, van hoofdletters, van 

kleuren en van kaders, of van een combinatie van meerdere van deze technieken, wordt best 

voorgehouden voor gedefinieerde woorden en voor titels.1689 Dit geldt natuurlijk niet wanneer 

een wet een afwijkende typografie verplicht. Denken we bijvoorbeeld aan artikel VI.91, §1 

WER, dat over bedingen van stilzwijgende verlenging in dienstenovereenkomsten van bepaalde 

duur en in verkoopovereenkomsten die betrekking hebben op zowel goederen als diensten 

bepaalt: "Wanneer een overeenkomst van bepaalde duur afgesloten tussen een onderneming en 

een consument een beding tot stilzwijgende verlenging bevat, wordt dit beding geplaatst in 

vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de voorzijde van de eerste bladzijde." 

Deze bepaling is ingegeven vanuit het oogpunt van consumentenbescherming.1690 De wetgever 

heeft ervoor willen zorgen dat bepaalde vermeldingen, die rechten van de consument bevatten, 

extra in de verf zouden gezet worden, zodat de consument hier zeker van op de hoogte zou 

zijn.1691 

 GEBRUIK AFWIJKENDE TYPOGRAFIE VOOR RETORISCHE NADRUK AFGERADEN – Het is 

aangeraden ook binnen de clausules van een rechtshandeling zelf zo min mogelijk gebruik te 

maken van afwijkende typografie.1692 Het past niet om in een rechtshandeling dergelijke 

                                                 
1686 Voorbeeld gebaseerd op Nederland: M. UIJEN, "Boilerplate-clausules: Ketelbinkie in Contractenland?", Contracteren 

2010, 133-134. 
1687 Common law: K. A. ADAMS, Legal Usage in Drafting Corporate Agreements, Westport, Greenwood Publishing, 2001, 

97-98; K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 350. 
1688 Common law: K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 350. 
1689 Common law: K. A. ADAMS, Legal Usage in Drafting Corporate Agreements, Westport, Greenwood Publishing, 2001, 

97; K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 350. 
1690 R. STEENNOT, "De betutteling van de consument" (noot onder Vred. Brugge 19 november 2001), AJT 2001-02, 926. 
1691 R. STEENNOT, "De betutteling van de consument" (noot onder Vred. Brugge 19 november 2001), AJT 2001-02, 926. 
1692 Common law: K. A. ADAMS, Legal Usage in Drafting Corporate Agreements, Westport, Greenwood Publishing, 2001, 

97; K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 352; B. A. GARNER, 

"Pay Attention To The Aesthetics Of Your Pages", MIBJ 2010, 42; G. LEBOVITS, "Document Design: Pretty In Print--Part II", 

NYSTBJ mei 2009, 51-52. 
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technieken aan te wenden om een retorische nadruk – een manier om te zeggen "we menen het 

echt!" – te verkrijgen.1693 Dit komt immers niet professioneel en soms zelf agressief over.1694 

Het is beter om nadruk te leggen op grammaticale wijze, namelijk door de belangrijkste 

woorden aan het begin of aan het einde van een zin te plaatsen.1695 

Een dergelijke lay-out valt dus af te raden: "The headings to the clauses and any underlining 

in this Agreement and in the schedules are for ease of reference only and shall NOT form any 

part of this Agreement for the purposes of construction." 

 GEBRUIK CURSIEVE TEKST AFGERADEN WEGENS INVLOED OP LEESTEMPO EN TE WEINIG 

VERSCHIL MET GEWONE TEKST – Wil men zich wenden tot het gebruik van afwijkende 

typografie, dan is de cursivering van woorden afgeraden.1696 Het gebruik van cursieve tekst 

vertraagt immers het leestempo.1697 Bovendien is het onderscheid tussen cursief en gewone 

tekst vaak vrij subtiel, zodat cursivering vrij zinloos is.1698  

 GEBRUIK ONDERLIJNING AFGERADEN WEGENS MOEILIJKE LEESBAARHEID – Onderlijning van 

woorden in een rechtshandeling is evenmin aangeraden.1699 Onderlijnen vertoont het nadeel dat 

het de tekst minder opvallend en moeilijker leesbaar maakt, omdat het de onderkanten van de 

zogenaamde "staartletters", de letters waarvan een gedeelte zich onder de zetlijn bevindt (g j p 

q ij y), doorhaalt.1700 Daarnaast zorgt een onderlijning er ook voor dat er minder plaats is tussen 

de verschillende regels, wat opnieuw de leesbaarheid negatief beïnvloedt.1701 De gewoonte om 

stukken tekst te onderlijnen is ontstaan vanuit noodzaak: op een typmachine was dit de enige 

manier om een typografisch onderscheid te maken tussen verschillende woorden.1702 Vandaag 

de dag zijn er echter andere, betere alternatieven voorhanden. 

                                                 
1693 Common law: K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 352; B. 

A. GARNER, "Pay Attention To The Aesthetics Of Your Pages", MIBJ 2010, 42; G. LEBOVITS, "Document Design: Pretty In 

Print--Part II", NYSTBJ mei 2009, 51-52. 
1694 Common law: B. A. GARNER, "Pay Attention To The Aesthetics Of Your Pages", MIBJ 2010, 43. 
1695 LE CHAT BOTTÉ, "Placez l'information la plus importatne en tête de phrase", JT 2009, 680; LE CHAT BOTTÉ, "Ne camouflez 

pas une idée importante", JT 2010, 200. Common law: B. A. GARNER, "Pay Attention To The Aesthetics Of Your Pages", 

MIBJ 2010, 43. 
1696 Common law: K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 352; S. 

S. HURLEY, "Advancing The Legal Profession With Typography", FLBJ 2012, 55; G. LEBOVITS, "Document Design: Pretty In 

Print--Part II", NYSTBJ mei 2009, 52. 
1697 Common law: S. S. HURLEY, "Advancing The Legal Profession With Typography", FLBJ 2012, 55. 
1698 Common law: K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 352. 
1699 Common law: K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 350; B. 

A. GARNER, "Pay Attention To The Aesthetics Of Your Pages", MIBJ 2010, 43; S. S. HURLEY, "Advancing The Legal 

Profession With Typography", FLBJ 2012, 55; P. KELLER, "It's 2013: Have You Checked Your Typography Lately?", JKSBA 

2013, 14; G. LEBOVITS, "Document Design: Pretty In Print--Part II", NYSTBJ mei 2009, 52. 
1700 Common law: B. A. GARNER, "Pay Attention To The Aesthetics Of Your Pages", MIBJ 2010, 43; S. S. HURLEY, 

"Advancing The Legal Profession With Typography", FLBJ 2012, 55; P. KELLER, "It's 2013: Have You Checked Your 

Typography Lately?", JKSBA 2013, 14; G. LEBOVITS, "Document Design: Pretty In Print--Part II", NYSTBJ mei 2009, 52. 
1701 Common law: B. A. GARNER, "Pay Attention To The Aesthetics Of Your Pages", MIBJ 2010, 43. 
1702 Common law: K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 350; B. 

A. GARNER, "Pay Attention To The Aesthetics Of Your Pages", MIBJ 2010, 43; S. S. HURLEY, "Advancing The Legal 

Profession With Typography", FLBJ 2012, 55; P. KELLER, "It's 2013: Have You Checked Your Typography Lately?", JKSBA 

2013, 14. 
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 GEBRUIK HOOFDLETTERS AFGERADEN WEGENS MOEILIJKE LEESBAARHEID – Ook een 

overmatig gebruik van hoofdletters heeft een negatieve invloed op de leesbaarheid van een 

tekst.1703 Volledige woorden in hoofdletters schrijven zorgt ervoor dat het minder gemakkelijk 

is om letters van elkaar te onderscheiden, omdat ze dan allemaal dezelfde hoogte hebben.1704 

Naast de hierboven genoemde staartletters, bestaan er ook "stokletters", letters waarvan een 

gedeelte boven de gewone letterhoogte uitsteekt (b d f h k l t). De staart en de stok zorgen ervoor 

dat er veel variatie bestaat tussen de geschreven letters onderling. Ze zorgen voor een heel aantal 

onderscheiden vormen, die gemakkelijk herkend worden. Wanneer men een hele tekst in 

hoofdletters zet, is er minder variatie, wat het leestempo verlaagt.1705 Ook een frequent gebruik 

van beginhoofdletters maakt het contract moeilijker leesbaar.1706 Dit maakt een tekst immers 

zwaar en onrustig, wat het leesproces stokt.1707 

 GEBRUIK VETGEDRUKTE WOORDEN EN KADERS IS AANGERADEN – Uit alle opgesomde 

manieren van afwijkende typografie, zijn enkel de vette druk en de kaders, al dan niet in 

combinatie met een cursief geschrift, echte aanraders.1708 Deze hebben immers geen negatieve 

invloed op de leesbaarheid van een tekst, terwijl ze wel een duidelijk onderscheid aanbrengen 

met de rest van de tekst.1709 

G. Lettertype 

 JUISTE LETTERTYPE VERHOOGT LEESBAARHEID EN ZORGT VOOR DUIDELIJKHEID – Het 

lettertype waarin men een tekst giet, heeft invloed op de leesbaarheid en dus op de duidelijkheid 

ervan.1710 Bij de opstelling van een rechtshandeling moeten partijen dan ook de nodige aandacht 

                                                 
1703 Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to 

contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 140. Common law: K. A. ADAMS, Legal Usage in Drafting Corporate Agreements, 

Westport, Greenwood Publishing, 2001, 97; K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar 

association, 2008, 351; B. A. GARNER, "Pay Attention To The Aesthetics Of Your Pages", MIBJ 2010, 43; K. HENDRICKX, 

"Met de H van Hoofdletter", TAVW 2001, 349; S. S. HURLEY, "Advancing The Legal Profession With Typography", FLBJ 

2012, 55; M. H. S. JACOBSON, "A Checklist For Drafting Good Contracts", J. Ass'n Legal Writing Directors 2008, 112; D. H. 

KIERNAN-JOHNSON, "Telling Through Type: Typography And Narrative In Legal Briefs", Journal of the Association of Legal 

Writing Directors 2010, 106-107; G. LEBOVITS, "Document Design: Pretty In Print--Part II", NYSTBJ mei 2009, 53. 
1704 Common law: K. A. ADAMS, Legal Usage in Drafting Corporate Agreements, Westport, Greenwood Publishing, 2001, 

97; K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 348; B. A. GARNER, 

"Pay Attention To The Aesthetics Of Your Pages", MIBJ 2010, 42; S. S. HURLEY, "Advancing The Legal Profession With 

Typography", FLBJ 2012, 55; D. H. KIERNAN-JOHNSON, "Telling Through Type: Typography And Narrative In Legal Briefs", 

Journal of the Association of Legal Writing Directors 2010, 106-107; G. LEBOVITS, "Nuts 'N' Bolts: Legal-Writing Mechanics 

-- Part II", NYSTBJ juli/augustus 2009, 53. 
1705 Common law: K. A. ADAMS, Legal Usage in Drafting Corporate Agreements, Westport, Greenwood Publishing, 2001, 

97; K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 348; B. A. GARNER, 

"Pay Attention To The Aesthetics Of Your Pages", MIBJ 2010, 42; S. S. HURLEY, "Advancing The Legal Profession With 

Typography", FLBJ 2012, 55; G. LEBOVITS, "Nuts 'N' Bolts: Legal-Writing Mechanics -- Part II", NYSTBJ juli/augustus 2009, 

53; 
1706 Common law: K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 371. 
1707 K. HENDRICKX, "Met de H van Hoofdletter", TAVW 2001, 349. 
1708 R. STEENNOT, noot onder Vred. Izegem 23 maart 2005, NjW 2005, 711. Common law: K. A. ADAMS, A Manual of Style 

for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 351-352; S. S. HURLEY, "Advancing The Legal Profession 

With Typography", FLBJ 2012, 55. 
1709 Common law: S. S. HURLEY, "Advancing The Legal Profession With Typography", FLBJ 2012, 55; 
1710 Gent 14 september 2005, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2005, 471 ("De hiervoor aangehaalde vermelding 

('afgesloten buiten het kantoor op uitdrukkelijke vraag van de verkoper'), die in een uitermate klein en moeilijk leesbaar 

lettertype voorkomt bovenaan het document, volstaat evenmin om te besluiten dat de voorwaarden voor de in artikel 87 WHPC 
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schenken aan de keuze van het gebruikte lettertype. Er bestaat een heel arsenaal aan mogelijke 

lettertypes, waarbij er veel zijn ontworpen met de bedoeling originaliteit of elegantie uit te 

stralen. Voor de redactie van een rechtshandeling is een dergelijke decorativiteit natuurlijk 

irrelevant, en zelfs onwenselijk. Het enige criterium dat van tel is, is de gemakkelijke 

leesbaarheid van het lettertype.1711 Over het algemeen zijn de serif lettertypes beter leesbaar 

dan sans-serif types en dus het meest geschikt.1712 Een serif of een dwarsstreepje is een 

horizontaal streepje dat aan het einde van de pennenstreek bij drukletters wordt toegevoegd. 

Serif lettertypes bevatten dergelijke dwarsstreepjes. 

Dit is een serif lettertype: Goudy. 

Dit is een sans-serif lettertype: Arial. 

Zo zijn bijvoorbeeld de lettertypes Times New Roman, Cambria, Goudy en Garamond aan te 

raden.1713 Deze zijn aanschouwelijk en zijn bovendien in elke versie van Word terug te vinden. 

De letters zien er dan als volgt uit:  

Times New Roman 

Cambria 

Goudy 
Garamond  

                                                 
voorziene uitzondering voorhanden zijn."); Rb. Gent 4 oktober 2007, T.Vred. 2010, 436 ("Volgens de Commissie voldoet het 

merendeel van de gebruikelijke Belgische overeenkomsten qua leesbaarheid naar lettertype en naar begrijpelijke 

formulering."); Pol. Gent 18 december 2006, T.Vred. 2010, 435 ("De rechtbank stelt vast dat de overeenkomst op de voorzijde 

in duidelijk lettertype en boven de handtekening van verweerster de expliciete tekst bevat dat de huurder verklaart de algemene 

voorwaarden, gedrukt op de keerzijde van het contract, gelezen te hebben en te aanvaarden."). Nederland: W. J. H. WIGGERS, 

Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to contract drafting, Deventer, Kluwer, 

2011, 76. Common law: K. A. ADAMS, Legal Usage in Drafting Corporate Agreements, Westport, Greenwood Publishing, 

2001, 95; K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 346; B. A. GARNER, 

"Pay Attention To The Aesthetics Of Your Pages", MIBJ 2010, 42; G. LEBOVITS, "Do's, Don'ts, And Maybes: Usage 

Controversies -- Part II", NYSTBJ juli/augustus 2008, 50; M. H. S. JACOBSON, "A Checklist For Drafting Good Contracts", J. 

Ass'n Legal Writing Directors 2008, 112. 
1711 Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to 

contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 76. Common law: K. A. ADAMS, Legal Usage in Drafting Corporate Agreements, 

Westport, Greenwood Publishing, 2001, 95; K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar 

association, 2008, 346; C. M. FOX, Working with Contracts, New York, Practicing Law Institute, 2008, 166; B. A. GARNER, 

"Pay Attention To The Aesthetics Of Your Pages", MIBJ 2010, 42; G. LEBOVITS, "Do's, Don'ts, And Maybes: Usage 

Controversies -- Part II", NYSTBJ juli/augustus 2008, 50. 
1712 Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to 

contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 76. Common law: K. A. ADAMS, Legal Usage in Drafting Corporate Agreements, 

Westport, Greenwood Publishing, 2001, 95; K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar 

association, 2008, 346; B. A. GARNER, "Pay Attention To The Aesthetics Of Your Pages", MIBJ 2010, 42; S. S. HURLEY, 

"Advancing The Legal Profession With Typography", FLBJ 2012, 55; G. LEBOVITS, "Document Design: Pretty In Print--Part 

I", NYSTBJ maart/april 2009, 54. Nochtans worden er de laatste decennia meer en maar sans-serif types ontworpen die ook 

gemakkelijk leesbaar zijn, zoals bijvoorbeeld Calibri. Zie K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, 

American bar association, 2008, 346. 
1713 Nederland: W. J. H. WIGGERS, Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to 

contract drafting, Deventer, Kluwer, 2011, 77. Common law: K. A. ADAMS, Legal Usage in Drafting Corporate Agreements, 

Westport, Greenwood Publishing, 2001, 95; K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar 

association, 2008, 341-343; B. A. GARNER, "Pay Attention To The Aesthetics Of Your Pages", MIBJ 2010, 42; G. LEBOVITS, 

"Do's, Don'ts, And Maybes: Usage Controversies -- Part II", NYSTBJ juli/augustus 2008, 50; T. L. STARK en G. W. KUNEY, 

"Transactional Skills Training: Contract Drafting--The Basics", Transactions: Tenn. J. Bus. L. 2009, 148. 
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 AFWIJKEND LETTERTYPE HEEFT INVLOED OP INTERPRETATIE OMDAT DIT KAN WIJZEN OP 

TERMEN DIE IN DE RECHTSHANDELING GEDEFINIEERD ZIJN OF OP TITEL – Partijen kunnen een 

in een tekst verschillende lettertypes door elkaar gebruiken. Dan heeft een afwijkend lettertype 

dezelfde functie als het gebruik van onderlijnde, vet gedrukte of cursieve woorden, van 

hoofdletters, van kleuren en van kaders, of van een combinatie van meerdere van deze 

technieken. Aldus kan het gebruik van een van de rest van de rechtshandeling afwijkend 

lettertype wijzen op het gebruik van een in het contract gedefinieerd woord of een titel. Op die 

manier kan het aangewend lettertype de uitleg van de rechtshandeling beïnvloeden.  

 AFWIJKEND LETTERTYPE WORDT GEBRUIKT OM NADRUK TE LEGGEN – De redactie van één 

of meerdere woorden in een lettertype dat verschilt van het lettertype in de rest van de 

rechtshandeling, gebeurt wanneer de partijen nadruk willen leggen op een passage.1714 Het 

afwijkend lettertype is een afwijkende typografie, die op dezelfde manier wordt gebruikt als 

onderlijnde, vet gedrukte of cursieve woorden, hoofdletters, kleuren en kaders. Aangezien tekst 

geredigeerd in een afwijkend lettertype minder in het oog springt dan vetgedrukte woorden of 

woorden die omkaderd zijn, is het niet aangeraden deze afwijkende techniek te gebruik wanneer 

men nadruk wil leggen, tenzij een wet dit voorschrijft. Zo bepaalde het vroegere Artikel 14, §3 

Wet Consumentenkrediet1715 bijvoorbeeld: "De kredietovereenkomst bevat eveneens in de vorm 

van afzonderlijke leden, in dikke lettertekens en in een ander lettertype: […]"1716 Met deze 

bepaling wilde men de consument beschermen door duidelijk de aandacht vestigen op zijn 

rechten.1717 Men vereiste hier echter niet enkel het gebruik van een afwijkend lettertype, maar 

schreef voor dit te combineren met een vette druk. Op die manier springt de bepaling veel 

sterker in het oog dan door enkel een ander lettertype in te voegen. Met de wet van 13 juni 2010 

                                                 
1714 Rb. Gent 12 april 2002, NJW 2002, 284, noot ("Voorafgaandelijk dient opgemerkt dat het doel van deze wettelijke 

verplichtingen dubbel is: de aandacht van de consument vestigen op zijn rechten en vermijden dat de kredietgever na 

aanvaarding van het aanbod nog met niet voorziene kosten komt aandraven."); R. STEENNOT, "De betutteling van de 

consument" (noot onder Vred. Brugge 19 november 2001), AJT 2001-02, 926. 
1715 Vroeger was dit artikel 14, §4 van de wet. Het lid is hernummerd bij artikel 12, 7e wet 24 maart 2003, BS 2 mei 2003. 
1716 Dit lid werd geschrapt met de wet van 13 juni 2010 (Wet tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het 

consumentenkrediet), BS 31 december 2010. De wet op het consumentenkrediet is opgeheven bij KB 2014-04-19/39, art. 53, 

2°, 034, met inwerkingtreding op 1 april 2015. 
1717 Brugge 21 januari 2000, TBBR 2000, 378 ("Het is duidelijk dat de wetgever door deze strikte bepalingen de aandacht van 

de consument heeft willen vestigen op zijn rechten en dat hij heeft willen duidelijk maken dat alle kosten moeten 'bedongen' 

zijn."); Rb. Brugge 21 januari 2000, TBBR 2000 (verkort), 378 ("Het is duidelijk dat de wetgever door deze strikte bepalingen 

de aandacht van de consument heeft willen vestigen op zijn rechten en dat hij heeft willen duidelijk maken dat alle kosten 

moeten «bedongen» zijn."); Rb. Gent 12 april 2002, NJW 2002, 284, noot ("Voorafgaandelijk dient opgemerkt dat het doel van 

deze wettelijke verplichtingen dubbel is: de aandacht van de consument vestigen op zijn rechten en vermijden dat de 

kredietgever na aanvaarding van het aanbod nog met niet voorziene kosten komt aandraven."); Vred. Izegem 14 maart 2001, 

Jaarboek Kredietrecht 2001, 105, noot M. VAN DEN ABBEELE ("Het volstaat niet dat de in art. 14, par. 4 Wet 

Consumentenkrediet opgesomde vereiste vermeldingen van het kredietaanbod in vet en in hoofdletters maar in het zelfde 

lettertype dan dat van de andere vermeldingen afgedrukt worden. Ze dienen ook in een ander lettertype afgedrukt te worden. 

De wetgever heeft een zeer grote bescherming van de consument willen waarborgen, zoals het blijkt uit de zeer gedetailleerde 

omschreven informatieplicht van art. 14 en de zeer strenge sancties van art. 86 van de wet. De naleving van de bepalingen van 

art. 14 dient dus streng gecontroleerd te worden."); Vred. Izegem 23 maart 2005, NjW 2005, 711, noot R. STEENNOT ("Eiseres 

werpt tevergeefs op dat hoe dan ook voldaan werd aan de finaliteit van de wet, volgens hetwelk het zou volstaan dat de 

verplichte vermeldingen duidelijk in het oog springen. Daarbij wordt voorbij gegaan aan de zeer gedetailleerde 

informatieplicht van artikel 14 WCK."); R. STEENNOT, "De betutteling van de consument" (noot onder Vred. Brugge 19 

november 2001), AJT 2001-02, 926. 
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tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet,1718 werd dit lid van het 

artikel geschrapt. Deze norm was zo gedetailleerd dat er een gebrek aan beleidsruimte ontstond 

voor de rechter om een onderscheid te kunnen maken tussen de consumenten te goeder trouw, 

die natuurlijk recht hebben op bescherming, en de consumenten te kwader trouw, die door het 

grote formalisme konden profiteren van de wetgeving.1719 

H. Grootte van de letters 

 DUIDELIJKHEID DOOR DOORDACHTE LETTERGROOTTE – Om de leesbaarheid en de 

duidelijkheid van een rechtshandeling te verzekeren, is ook de grootte van de letters van 

belang.1720 Te kleine letters zijn a priori moeilijk leesbaar en vormen een barrière om een tekst 

te (willen) lezen.1721 Zeer grote letters geven dan weer een agressieve indruk, alsof men tegen 

de lezer roept.1722 Grote letters maken een tekst ook minder overzichtelijk, wat de leesbaarheid 

negatief beïnvloedt.1723 Meestal gebruikt men een lettergrootte van 12 punten.1724 Het valt aan 

te raden, afhankelijk van het gekozen lettertype, een grootte tussen 10 en 14 punten te 

hanteren.1725 In principe hebben partijen de mogelijkheid de lettergrootte die ze aanwenden vrij 

te kiezen. Wel bestaan hier in sommige gevallen regels over.1726 Denken we bijvoorbeeld aan 

artikel 14, §3, eerste lid KB van 21 juni 2011,1727 dat bepaalt: "De lettergrootte van de 

                                                 
1718 BS 31 december 2010. De wet op het consumentenkrediet is opgeheven bij KB 2014-04-19/39, art. 53, 2°, 034, met 

inwerkingtreding op 1 april 2015. 
1719 D. BLOMMAERT, F. NICHELS en F. BONNARENS, "Art. 14 Wet Consumentenkrediet" in Bijzondere overeenkomsten. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, II. Andere benoemde overeenkomsten, A-E, 

Consumentenkrediet, Mechelen, Kluwer, losbl., 16. 
1720 Gent 14 september 2005, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2005, 471 ("De hiervoor aangehaalde vermelding 

('afgesloten buiten het kantoor op uitdrukkelijke vraag van de verkoper'), die in een uitermate klein en moeilijk leesbaar 

lettertype voorkomt bovenaan het document, volstaat evenmin om te besluiten dat de voorwaarden voor de in artikel 87 WHPC 

voorziene uitzondering voorhanden zijn."). Frankrijk: Rennes 31 mei 2011, n° 10/04216, www.dalloz.fr ("Considérant que 

[…] cet article, inséré parmi les autres dispositions du contrat dans une page en bas de laquelle la société ENERGIE 

SOLUTION a apposé sa signature après la mention lu et approuvé, ne présente aucun caractère de difficulté, tant par sa 

typographie, la taille des caractères que sa rédaction, pour sa lecture et sa compréhension."). Nederland: W. J. H. WIGGERS, 

Drafting Contracts. Techniques, best practice rules and recommendations related to contract drafting, Deventer, Kluwer, 

2011, 79. Common law: C. M. FOX, Working with Contracts, New York, Practicing Law Institute, 2008, 166; G. LEBOVITS, 

"Document Design: Pretty In Print--Part I", NYSTBJ maart/april 2009, 54; M. H. S. JACOBSON, "A Checklist For Drafting Good 

Contracts", J. Ass'n Legal Writing Directors 2008, 112. 
1721 Gent 14 september 2005, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2005, 471 ("De hiervoor aangehaalde vermelding 

('afgesloten buiten het kantoor op uitdrukkelijke vraag van de verkoper'), die in een uitermate klein en moeilijk leesbaar 

lettertype voorkomt bovenaan het document, volstaat evenmin om te besluiten dat de voorwaarden voor de in artikel 87 WHPC 

voorziene uitzondering voorhanden zijn."). Common law: G. LEBOVITS, "Document Design: Pretty In Print--Part I", NYSTBJ 

maart/april 2009, 54. 
1722 Common law: G. LEBOVITS, "Document Design: Pretty In Print--Part I", NYSTBJ maart/april 2009, 54. 
1723 Common law: K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 352-353. 
1724 Common law: G. LEBOVITS, "Document Design: Pretty In Print--Part I", NYSTBJ maart/april 2009, 54. 
1725 Common law: K. A. ADAMS, A Manual of Style for Contract Drafting, Chicago, American bar association, 2008, 352-353; 

C. M. FOX, Working with Contracts, New York, Practicing Law Institute, 2008, 166; S. S. HURLEY, "Advancing The Legal 

Profession With Typography", FLBJ 2012, 55; G. LEBOVITS, "Document Design: Pretty In Print--Part I", NYSTBJ maart/april 

2009, 54; T. L. STARK en G. W. KUNEY, "Transactional Skills Training: Contract Drafting--The Basics", Transactions: Tenn. 

J. Bus. L. 2009, 148. 
1726 Common law: M. H. S. JACOBSON, "A Checklist For Drafting Good Contracts", J. Ass'n Legal Writing Directors 2008, 

112. 
1727 Koninklijk besluit van 21 juni 2011 tot wijziging van verschillende besluiten inzake consumentenkrediet en tot uitvoering 

van de artikelen 5, par. 1, tweede lid, en par. 2, en 15, derde lid, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, BS 

29 juni 2011. 
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boodschap bedoeld in artikel 5, §2, van de wet, is minimaal 4 % van de hoogte van de 

advertentieruimte en heeft als minimumwaarde 7 punten." 

 AFWIJKENDE LETTERGROOTTE HEEFT INVLOED OP INTERPRETATIE OMDAT DIT KAN WIJZEN 

OP TITEL – Partijen wenden de modulering van de lettergrootte regelmatig aan met dezelfde 

doelmatigheid als onderlijnde, vet gedrukte of cursieve woorden, hoofdletters, kleuren en 

kaders.1728 Men wil dan een zekere nadruk leggen op een zin of een woord of een onderscheid 

maken met de rest van de zin.1729 Zo worden titels en hoofdingen vaak in grotere letters dan de 

bedingen zelf geredigeerd.1730 Met de invoeging van een groter lettertype wijzen partijen er dus 

soms op dat een bepaalde zin als titel moet beschouwd worden. Aangezien de contractuele en 

interpretatieve waarde van titels vaak afwijkt van de waarde van de inhoud van de bedingen 

van de rechtshandeling zelf (nrs. 333 en volgende), kan het gebruik van grotere letters een 

invloed hebben op de uitlegging van de rechtshandeling. 

C. BESLUIT BIJ HOOFDSTUK III 

 INTRINSIEKE ELEMENTEN ZIJN BESTANDDELEN VAN DE RECHTSHANDELING DIE EEN HULP 

BIEDEN BIJ HET ACHTERHALEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE PARTIJWIL – Om de 

gemeenschappelijke bedoeling van de partijen te kunnen achterhalen, heeft de interpretator 

nood aan hulpmiddelen. De elementen waartoe hij zich mag wenden, zijn zowel intern als 

extern aan de rechtshandeling. In eerste instantie interpreteert hij op basis van intrinsieke 

omstandigheden, de interne bouwstenen die deel uitmaken van de rechtshandeling. Het gaat 

dan om de woorden van de clausules (nrs. 323 en volgende), titels van de rechtshandeling en 

van de afzonderlijke bedingen (nrs. 325 en volgende), overwegingen (nrs. 356 en volgende), de 

leestekens (nrs. 410 en volgende) en de typografie (nrs. 434 en volgende).  

 BELANG VAN INTRINSIEKE ELEMENTEN IS LOGISCH DOOR WILSVERKLARING ALS 

VERUITWENDIGING PARTIJWIL – De aandacht voor de letter van de rechtshandeling vindt zijn 

oorsprong enerzijds in de bewijsrechtelijke regels. Een geschreven rechtshandeling heeft 

immers een grote wettelijke bewijswaarde (nrs. 308 en volgende). Anderzijds is het vertrek 

vanuit de tekst zelf ook logisch, omdat deze wilsverklaring in principe de veruitwendiging is 

van wat de partijen hebben gewild. Daarom zijn interne elementen ook van belang bij de 

interpretatie van mondeling gesloten rechtshandelingen. 

 ALLE MOGELIJKE INTRINSIEKE ELEMENTEN ZIJN TOEGELATEN BIJ HET UITLEGGEN VAN EEN 

CONTRACT, TENZIJ PARTIJEN HET ANDERS STIPULEREN – Alle interne bouwstenen die een deel 

                                                 
1728 Frankrijk: D. NOGUÉRO, "Indemnité complémentaire « valeur à neuf » au regard de la validité et de la signification de 

l'obligation contractuelle de reconstruction dans le délai" (noot onder Cass. fr. (2e civ.) 4 februari 2010), RDI 2010, 221. 
1729 Frankrijk: D. NOGUÉRO, "Indemnité complémentaire « valeur à neuf » au regard de la validité et de la signification de 

l'obligation contractuelle de reconstruction dans le délai" (noot onder Cass. fr. (2e civ.) 4 februari 2010), RDI 2010, 221. 

Common law: G. LEBOVITS, "Document Design: Pretty In Print--Part I", NYSTBJ maart/april 2009, 55. Zie ook bijvoorbeeld 

België artikel 14, §1 KB van 21 juni 2011 ("Onverminderd de toepassing van §2, zijn de lettertekens van de informatie, bedoeld 

in artikel 5, §1, tweede lid, van de wet, groter dan de lettertekens aangewend voor de overige standaardinformatie bedoeld in 

artikel 5, §1, eerste lid, van de wet."). 
1730 Common law: G. LEBOVITS, "Document Design: Pretty In Print--Part I", NYSTBJ maart/april 2009, 55. 
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zijn van de rechtshandeling, kunnen hulp bieden bij de uitlegging ervan. Wel hebben partijen, 

door de partijautonomie, de mogelijkheid het gebruik van interne elementen te moduleren aan 

de hand van interpretatieclausules. Hierin kunnen ze de contractuele en/of de interpretatieve 

waarde van intrinsieke omstandigheden beschrijven (nrs. 340 en volgende en nrs. 381 en 

volgende).  

 BEWOORDINGEN VAN DE RECHTSHANDELING ZIJN INTRINSIEKE ELEMENTEN – Om de 

gemeenschappelijke bedoeling van de partijen te achterhalen, zijn in eerste instantie de 

bewoordingen van de rechtshandeling zelf relevant (nrs. 323 en volgende). Het onderzoek van 

deze woorden gebeurt in steeds breder wordende fasen: eerst wordt het woord dat tot 

onduidelijkheid aanleiding geeft geanalyseerd, daarna de zin waarin het woord zich bevindt, 

hierop de volledige clausule, en uiteindelijk ook de andere bedingen van de rechtshandeling. 

Deze verschillende fasen zijn complementair aan elkaar, zodat de interpretator ze allemaal moet 

uitvoeren.  

 TITEL VAN DE RECHTSHANDELING IS INTRINSIEK ELEMENT – Ook de titel van een 

rechtshandeling is een intrinsiek element (nrs. 327 en volgende). In een goed geredigeerde 

rechtshandeling geeft de titel weer welk soort rechtshandeling de partijen willen sluiten. De 

contractpartijen kwalificeren de rechtshandeling dan in de titel via een rechtstreekse, bewuste, 

a priori kwalificatie. Ze geven hiermee aan welke regels ze op de rechtshandeling van 

toepassing willen maken en welke ze willen uitsluiten, zodat de titel van de rechtshandeling die 

een kwalificatie bevat als deel van de rechtshandeling moet beschouwd worden. Wanneer uit 

aan de rechtshandeling interne en externe elementen blijkt dat de werkelijke, door de partijen 

gewilde, inhoud van de rechtshandeling niet overeenkomt met de benaming die de partijen 

eraan hebben gegeven, dan mag de rechter de rechtshandeling herkwalificeren. Zijn 

bevoegdheid is echter begrensd in die zin dat de kwalificatie die de partijen zelf aan de 

rechtshandeling hebben gegeven, het startpunt vormt van de kwalificatie door de bodemrechter. 

Aangezien de titel van de rechtshandeling die een kwalificatie van de rechtshandeling door de 

partijen inhoudt contractuele waarde heeft, vertoont deze, als aan de rechtshandeling intrinsiek 

element, in se interpretatieve waarde.  

 TITELS BINNEN DE RECHTSHANDELING ONTBEREN CONTRACTUELE WAARDE, ZODAT ZE 

INHOUDELIJK GEZIEN EXTERN ELEMENT EN MATERIEEL GEZIEN INTERN ELEMENT ZIJN, 

MAAR HEBBEN WEL INTERPRETATIEVE WAARDE – Titels binnen een rechtshandeling hebben 

een andere functie dan titels van de rechtshandeling die een bewuste a priori kwalificatie 

bevatten (nrs. 333 en volgende). Hun doel bestaat er slechts in de gebruiksvriendelijkheid van 

de rechtshandeling te verhogen. Titels van bedingen leggen de partijen dus op zich geen rechten 

en verplichtingen op, zodat ze geen contractuele waarde hebben. Omwille hiervan kan men 

stellen dat titels inhoudelijk gezien aan de rechtshandeling externe elementen uitmaken. 

Technisch gezien zijn ze anderzijds wel een onderdeel van de tekst van de rechtshandeling, 

zodat ze materieel wel als interne elementen mogen beschouwd worden. Titels van bedingen 

kunnen, als indicatie van de partijwil, een licht werpen op de betekenis van de inhoud van de 
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rechtshandeling. Ze hebben in principe interpretatieve waarde, tenzij partijen deze uitsluiten 

door middel van een titelbeding (nrs. 337 en volgende).  

 OVERWEGINGEN ONTBEREN CONTRACTUELE WAARDE, ZODAT ZE INHOUDELIJK GEZIEN 

EXTERN ELEMENT EN MATERIEEL GEZIEN INTERN ELEMENT ZIJN, MAAR HEBBEN WEL 

INTERPRETATIEVE WAARDE – Soms laten partijen hun eigenlijke rechtshandeling voorafgaan 

door een preambule, een aanhef met overwegingen of recitals, waarin de partijen een aantal 

nuttig geachte verklaringen opnemen, die in principe louter op zichzelf niet bindend zijn (nrs. 

356 en volgende). Dergelijke overwegingen bevatten, tenzij partijen het tegengestelde 

overeenkomen (nrs. 381 en volgende), geen rechten en plichten voor de partijen. Ze maken 

materieel gezien wel deel uit van de akte waarin de eigenlijke rechtshandeling zijn neerslag 

vindt, maar bepalen op zich zelf niet mee de contractuele inhoud. In die zin zijn preambules, 

net als titels binnen een rechtshandeling, materieel gezien aan de rechtshandeling interne 

elementen en inhoudelijk gezien externe elementen. Overwegingen zijn een heel waardevolle 

bron bij de uitlegging, omdat ze er expliciet op gericht zijn de intenties van de partijen bij de 

totstandkoming van de rechtshandeling en de context waarbinnen de onderhandelingen hebben 

plaatsgehad uiteen te zetten. Partijen kunnen deze interpretatieve waarde echter uitsluiten in 

overwegingsbedingen.  

 LEESTEKENS ZIJN INTRINSIEKE ELEMENTEN – Ook het gebruik van leestekens vormt een 

interessant hulpmiddel bij de uitlegging van rechtshandelingen (nrs. 410 en volgende). 

Leestekens maken deel uit van de tekst waarin de rechten en plichten van de partijen zijn 

neergelegd en bepalen mee hun inhoud, zodat ze aan de rechtshandeling intrinsieke elementen 

zijn. De tekens hebben, net als woorden, een eigen betekenis. Of men in een zin een punt, een 

puntkomma of een komma invoegt, heeft gevolgen voor de betekenis van de zin waarin het 

leesteken is ingevoegd. 

 TYPOGRAFIE IS INTRINSIEK ELEMENT – Daarnaast is ook de typografie, de wijze van zetten en 

drukken van een gedrukte publicatie, de keuze van het lettertype, vormgeving, en het grafisch 

ontwerp, een aan de rechtshandeling intrinsiek element (nrs. 434 en volgende). Deze concrete 

vormgeving van de tekst van een rechtshandeling is soms van belang bij de interpretatie ervan. 

Denken we bijvoorbeeld aan de visuele weergave van de indeling van een rechtshandeling, die 

een aanwijzing kan uitmaken dat men een bepaald verband wil leggen tussen de bedingen die 

eronder gevat worden (nrs. 436 en volgende). Ook de indeling van de clausules van een 

rechtshandeling kan relevant zijn bij uitlegging ervan, omdat elke subclausule maar één 

onderwerp mag beslaan (nrs. 438 en volgende). De typografische uitlijning (nrs. 441 en 

volgende), het lettertype (nrs. 459 en volgende) en de grootte van de letters (nrs. 462 en 

volgende), die erop kunnen wijzen dat een bepaald onderdeel van de rechtshandeling als titel 

moet gezien worden, zijn ook interessante interpretatie-elementen. Hetzelfde geldt voor 

onderlijnde, vette of cursieve woorden, kleuren, kaders en hoofdletters (nrs. 449 en volgende). 

Ook deze kunnen wijzen op het bestaan van een titel. Daarnaast kunnen ze ook aangeven dat 

een bepaalde term in de rechtshandeling gedefinieerd is.   
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 EXTRINSIEKE ELEMENTEN 

A. INLEIDING 

 EXTERNE ELEMENTEN ZIJN TOEGELATEN HULPMIDDEL BIJ INTERPRETATIE, OP 

VOORWAARDE DAT RECHTER REKENING HOUDT MET DE WETTELIJKE BEWIJSWAARDE VAN 

DE BEWIJSMIDDELEN EN MET DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTE – Externe of extrinsieke 

omstandigheden zijn "elementen die vreemd zijn aan de akte, maar die toch iets leren omtrent 

de inhoud ervan".1731 In alle onderzochte landen is het nut aanvaard van (een beperkt aantal) 

extrinsieke elementen bij de uitlegging van overeenkomsten en eenzijdige 

rechtshandelingen.1732 De geest van de geuite wilsverklaring gaat immers voor op de letter 

                                                 
1731 W. DE BONDT, "Uitlegging van eenzijdige contractuele documenten", TBBR 2001, 130. Zie ook W. DE BONDT, "Uitlegging 

van overeenkomsten naar de geest: mogelijkheden, grenzen en alternatieven", RW 1996-97, 1002. 
1732 Cass. 4 april 1941, Arr. Cass. 1941, 72, concl. O.M.; Pas. 1941, I, 120, concl. O.M. ("Overwegende dat, wanneer een akte 

tot bewijs eener overeenkomst is ingeroepen, de rechter verplicht is de juiste draagwijdte op te zoeken welke de partijen, die 

de akte hebben doen opmaken, aan deze hebben willen geven. […] Overwegende dat hij, daarna op uitwendige feitelijke 

bestanddeelen waarvan hij op bindende wijze het bestaan vaststelt, vermoedens grondt, waarvan hij soeverein de bewijskracht 

waardeert, en dat hij daaruit het bewijs afleidt, dat, naar het gemeenschappelijk inzicht, de betwiste akte een huur met 

onzekeren duur bewijst."); Cass. 18 februari 1954, Arr. Cass. 1954, 431; T. Vred. 1955, 246; JT 1954, 501; Pas. 1954, I, 545 

("Overwegende, wat het eerste onderdeel betreft, dat de artikelen 1341 en 1353 BW niet verbieden vermoedens aan te wenden 

ter interpretatie van de overeenkomst welker bewoordingen dubbelzinnig zijn."); Cass. 16 oktober 1962, Pas. 1963, I, 212 

("Attendu que, se fondant sur des éléments extrinsèques à l'acte du 1er août 1953, la cour d'appel a pu, sans violer la foi due 

à celui-ci, considérer que …"); Cass. 21 november 1975, Arr. Cass. 1976, 375; Pas. 1976, I, 371 ("De bewijskracht van de 

akten wordt niet miskend door de rechter die, zonder de bewoordingen van een uit te leggen akte te miskennen, zich op 

extrinsieke omstandigheden beroept, om de werkelijke draagwijdte te bepalen welke partijen aan de akte hebben willen geven. 

(Artt. 1319, 1320 en 1322 BW)"); Cass. 23 september 1983, Arr.Cass. 1983, 70; Bull. 1984, 71; Pas. 1984, I, 71; RW 1984-85, 

935, noot M. COENE ("Les juges d'appel ont pu rechercher son intention réelle, en ayant recours aux éléments extrinsèques 

qu'ils mentionnent."); Brussel 10 juli 1952, JT 1953, 185 ("Il convient de rechercher, soit d'après la convention même, soit 

d'après les circonstances, quelle durée les parties ont implicitement, mais nécessairement voulu donner à leur contrat."); Arbh. 

Antwerpen 22 mei 1996, RW 1996-97, 1237 ("Overwegende dat overeenkomstig artikel 1156 BW […] Overwegende dat het 

Hof van oordeel is dat, gelet op het geheel van de opgestelde overeenkomst van 9 oktober 1991, en mede rekening houdende 

met externe omstandigheden, niet genoegzaam aangetoond wordt dat de C.A.O. van toepassing was voor appellante."); Arbh. 

Luik 27 juni 2006, RRD 2006, 102 ("Si tel n'est pas le cas, il y a lieu d'interpréter les actes en fonction de la commune intention 

des parties, le cas échéant en se fondant sur des présomptions."); Rb. Brussel 30 juni 1958, Pas. 1960, III, 46 ("Que cette 

commune intention doit avant tout être déduite des termes mêmes de la convention et des circonstances qui l'ont entourée."); 

Rb. Brussel 26 december 1968, Pas. 1970, III, 34; Rec. gén. enr. not. 1971, 309; Rev. not. b. 1971, 400, noot P. M. ("Attendu 

que, pour rechercher l'intention du testateur, le juge ne doit pas se limiter à l'acte lui-même; il peut tenir compte de 

circonstances extrinsèques."); Rb. Dinant 11 januari 1989, Rev.not.b. 1989, 293 ("Attendu que lorsqu'il constate que le testateur 

n'a pas fait connaître sa volonté de façon claire, le magistrat peut recourir à des éléments extrinsèques. Attendu qu'il peut 

puiser certaines présomptions dans un testament antérieur. Attendu qu'il peut également recourir à des témoignages."); Rb. 

Brussel 13 februari 1997, Rev not. b. 2000, 415 ("Il peut et doit rechercher son sens et sa portée réels […] à l'aide des éléments 

extrinseques à l'écrit lui-même."); Arbrb. Brussel 8 november 2005, Soc.Kron. 2007, 158 ("Il y a dès lors lieu d'examiner, au 

regard des éléments propres à la cause, si l'interprétation de la convention collective, interprétation soutenue par le 

demandeur, présente au regard des éléments intrinsèques et extrinsèques à la disposition litigieuse, une certaine certitude 

quant à la volonté réelle et commune des parties à la convention d'entreprise."); Kh. Dendermonde 21 november 2013, DAOR 

2014, 36, noot J. WAELKENS ("Het is de rechter evenwel toegelaten ook extrinsieke elementen te betrekken in zijn 

interpretatiewerkzaamheid, d.w.z. elementen die vreemd zijn aan de akte en die gepuurd kunnen worden uit de gehele context 

van de overeenkomst."); Vred. Nieuwpoort 24 maart 1998, T. App. 1998, 25 ("In toepassing van het gezegd art. 1156 BW 

behoort het aan de Rechtbank om aan de hand van de voorliggende extrinsieke en intrinsieke elementen om de gezochte 

bedoeling vast te stellen."); B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 383; E. CAUSIN, 

"L'interprétation des contrats en droit belge" in L'interprétation en droit. Approche pluridisciplinaire, Brussel, Facultés 

universitaires Saint-Louis, 1978, 298; L. CORNELIS, "Les clauses d'exonération de responsabilité couvrant la faute personnelle 

et leur interprétation" (noot onder Cass. 22 maart 1979), RCJB 1981, 211; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 

Antwerpen, Intersentia, 2000, 274-275; A. DE BOECK, "Wilsuiting: werkelijke wil - uitgedrukte wil – veinzing" in Bijzondere 

overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Commentaar verbintenissenrecht, 

Titel II. Contractenrecht, Antwerpen, Kluwer, 2007, IIIA; A. CRUQUENAIRE, "Le rôle du juge en matière d'interprétation du 

contrat" in P. WERY en S. STIJNS (eds.), De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, 287; A. DE BOECK, 
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"Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 

Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 14; W. DE BONDT, "Uitlegging van overeenkomsten 

naar de geest: mogelijkheden, grenzen en alternatieven", RW 1996-97, 1002; W. DE BONDT, "Uitlegging van eenzijdige 

contractuele documenten", TBBR 2001, 130, 133; B. DE CONINCK, "Le droit commun de l'interprétation des contrats", DAOR 

2001, 40; R. DEKKERS, A. L. VERBEKE, N. CARETTE en K. VANHOVE, Handboek burgerlijk recht. 3: Verbintenissen, bewijsleer, 

gebruikelijke contracten, Antwerpen, Intersentia, 2007, 64; I. DEMUYNCK, "Interpretatie van verzekeringsovereenkomsten" 

(noot onder Vred. Sint-Kwintens-Lennik 13 november 2000), DCCR 2002, 71; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil 

belge, II, Brussel, Bruylant, 1964, 553, 557-558; J. L. FAGNART, "Les contrats de consommation en droit civil classique" in La 

promotion des intérêts des consommateurs au sein d'une économie de marchés, Brussel, E. Story-Scientia, 1993, 165; J. L. 

FAGNART, "Les contrats de consommation en droit civil classique" in La promotion des intérêts des consommateurs au sein 

d'une économie de marchés, Brussel, E. Story-Scientia, 1993, 165; Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les 

novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 166; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. DE 

TEMMERMAN, "Overzicht van rechtspraak (1981-1992)", TPR 1994, 447; N. LABEEUW, "Het primeren van de akte boven de 

(beweerde) werkelijke wil bij de interpretatie van testamenten" (noot onder Brussel 9 maart 1999), AJT 2000-01, 225; F. 

LAURENT, Principes de droit civil, XVI, Brussel, Bruylant-Christophe, 1878, 583; J.-F. LECLERCQ en C. JASSOGNE, "Notions 

essentielles du droit des obligations contractuelles" in Traité pratique de droit commercial, Brussel, Kluwer, 2009, 337; D. 

LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 3. Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), 

Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-127; B. MAES, "Bewijskracht en bewijswaarde: 

kanttekeningen bij de rechtspraak van het Hof van Cassatie", P&B 1995, 147; P. MOREAU, "Où l'on voit que la notion de legs 

universel prend, sans raison valable, un sens très particulier" (noot onder Rb. Luik 2 maart 2009), Rev.not.b. 2010, 176; D. 

PHILIPPE, "De rechter en de bepaling van de inhoud van de overeenkomst" in De overeenkomst vandaag en morgen. XVIe 

postuniversitaire cyclus Willy Delva 1989-1990, Antwerpen, Kluwer, 1990, 545; S. PANIS, "De resultaatsverbintenis van de 

arts bij sterilisatie: de impliciete wil van de partijen" (noot onder Cass. 15 januari 2010), T.Gez. 2011-12, 235; M. PUELINCKX-

COENE, "Beroep op extrinsieke middelen ter interpretatie van testamenten" (noot onder Cass. 23 september 1983), RW 1984-

85, 943; M. PUELINCKX-COENE, "Giften. 1985-1992", TPR 1994, 1749; M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, 

"Testamenten: Inleiding – Kenmerken", TPR 2013, 680; R. REECE, "Interpretation Clauses in International Contracts" in Les 

grandes clauses des contrats internationaux, Brussel, Bruylant, 2005, 44; D. STERCKX, "La lettre et l'esprit des dernières 

volontés", Rev.not.b. 2009, 343; S. STIJNS, D. VAN GERVEN en P. WERY, "Chronique de jurisprudence. Les obligations: les 

sources (1985-1995)", JT 1996, 716; A. VAN DEN BOSSCHE, "De uitlegging van een testament", TEP 2011, 305, 307; R. 

VANDEPUTTE, De overeenkomst: haar ontstaan, haar uitvoering en verdwijning, haar bewijs, Brussel, Larcier, 1977, 107; W. 

VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2010, 96; A. VAN OEVELEN, "De interpretatie de goeder 

trouw van overeenkomsten en de toepassing ervan op de omzetting van een hypothecaire volmacht" (noot onder Cass. 23 maart 

2006), RW 2006-07, 875; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, Brussel, Bruylant, 2010, 597; F. VERMANDER, "De 

interpretatie en aanvulling van een overeenkomst naar Belgisch recht" in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Inhoud en werking van 

de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 25; B. VEECKMANS, "Interpretatie en 

aanverwante rechtsbegrippen in geschillen tussen contractanten", Limb. Rechtsl. 2000, 336; S. VERVERKEN, "De begunstigde 

van contractuele garantieclausules bij de overdracht van aandelen", DAOR 2010, 382; J. WAELKENS, "Belgian Perspective on 

Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent)", ERPL 2013, 1334; J. WAELKENS, "Interpretatie van 

een borgtochtovereenkomst" (noot onder Cassatie 1 maart 2012), DAOR 2013, 99-100; J. WAELKENS, "Interpretatie van een 

koopovereenkomst" (noot onder Kh. Dendermonde 21 november 2013, DAOR 2014, 44; F. WALSCHOT, "Interpretatieclausules" 

in L. DEMEYERE, A. VAN OEVELEN en F. WALSCHOT (eds.), Nuttige tips voor goede contracten, Mechelen, Kluwer, 2004, 26; 

P. WERY, Droit des obligations, vol. I, Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 395. Frankrijk: M. Y. M. ALY, 

La logique de l'opération d'interprétation du contrat: Comparaison franco-égyptienne, proefschrift Université de Paris-Nord, 

2005, 157; C. M. B. A. AUBRY en C. F. RAU, Cours de droit civil français: d'après la méthode de Zachariae, IV, Parijs, Cosse, 

Marchal et Cie, 1871, 328-329; A. BENABENT, Droit des obligations, Parijs, Montchrestien, 2012, 213-214; J. CARBONNIER, 

Droit Civil Tome 4. Les obligations in Thémis droit privé, Parijs, Presses Universitaires de France, 2000, 278; C. DEMOLOMBE, 

Traité des contrats ou des obligations conventionelles en général, II, Parijs, Durand, 1876, 6; V. EGEA, "La délicate question 

de l'interprétation des contrats" (noot onder Aix-en-Provence 26 juni 2002), La Semaine Juridique Edition Générale 2004, II, 

(10022) n° 1.2.; M. FABRE-MAGNAN, Droit des obligations. 1. Contrat et engagement unilatéral in Thémis droit privé, Parijs, 

Presses Universitaires de France, 2012, 514; B. FAGES, Droit des obligations, Parijs, LGDJ, 2011, 255; L. GAREIL-SUTTER, 

"Fasc. 25: Période Précontractuelle. Effets" in JurisClasseur Contrats - Distribution, losbl., n° 12; C. LARROUMET, Droit civil. 

3: Les obligations, le contrat, Parijs, Economica, 2007, 123; J. LOPEZ SANTA MARIA, Les systèmes d'interprétation des contrats, 

proefschrift Parijs, 1968, 50; P. MALINVAUD en D. FENOUILLET, Droit des Obligations, Parijs, LexisNexis, 2012, 277; M. 

PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, T. VI: Obligations, Parijs, LGDJ, 1952, 482; M. PLANIOL, Traité 

élémentaire de droit civil, II, Parijs, LGDJ, 1926, 419; E. RAWACH, "La portée des clauses tenant à exclure le rôle des documents 

précontractuels dans l'interprétation du contrat", D. 2001, (223) n° 2; A. SERIAUX, Droit des obligations, Parijs, Presses 

Universitaires de France, 1998, 169; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation 

des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 11; P. SIMLER, "J.-Cl. 

Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 20: Contrats et obligations. Interprétation des contrats. La mise en œuvre: rôle respectif des juges 

du fond et de la Cour de cassation" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 18; F. TERRE, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les 

obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 467. Nederland: HR 9 december 1994, NJ 1995, 197 ("De omstandigheden waaronder de 

huurkoopovereenkomst is tot stand gekomen en de daarmee gemoeide belangen van partijen brengen echter mee, dat die uitleg 
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ervan. Wel moet men, wanneer er over een geschreven rechtshandeling een interpretatiegeschil 

ontstaat, steeds rekening houden met het feit dat er een geschrift voorligt en met de daaraan 

vasthangende bewijsregels (nrs. 299 en volgende). De interpretator die gebruik wil maken van 

externe elementen om het geschrift te interpreteren, moet steeds met de wettelijke bewijswaarde 

van de voorliggende bewijsmiddelen rekening houden (nrs. 308 en volgende). Volgens de 

harmonisatie-instrumenten en in Engeland en Nederland, waar de rechter zowel in burgerlijke 

als in handelszaken in principe zelf mag oordelen welke overtuigingskracht hij toekent aan een 

bewijsmiddel, stelt het probleem van de verhouding tussen interpretatie en bewijswaarde zich 

in de praktijk niet. In Frankrijk en België is het bewijs in handelszaken vrij, zodat alle mogelijke 

bewijsmiddelen mogen aangebracht worden wanneer er een geschrift voorligt, maar in het 

burgerlijk recht bestaat er een gereglementeerd bewijssysteem. Hierbij hebben geschriften een 

grote wettelijke bewijswaarde, zodat de rechter gebonden is door deze bewijsmiddelen en dat 

hij ze, bij gebreke aan geldig tegenbewijs, als voldoende en afdoende bewijs moet aanvaarden. 

De rechter, die gebonden is door het geschrift, mag slechts gebruik maken van externe 

elementen wanneer hij een rechtshandeling interpreteert, op voorwaarde dat hij geen abstractie 

maakt van het instrumentum. De Belgische rechter moet daarnaast ook steeds de bewijskracht 

van het geschrift eerbiedigen (nrs. 314 en volgende). Hij mag de akte niet "doen liegen" door 

er iets in de lezen dat erin niet aan te treffen valt. Aan de rechtshandeling externe elementen 

komen voor onder allerlei mogelijke gedaanten, zoals bijvoorbeeld feiten die aanleiding kunnen 

geven tot vermoedens (persoonlijkheid van de partijen, nrs. 481 en volgende en verklaringen 

over de eigen intentie, nrs. 521 en volgende), akten of begin van bewijs door geschrift 

                                                 
niet zonder meer als de juiste kan worden aanvaard."); Amsterdam 8 maart 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BR6682, 

www.rechtspraak.nl ("Het komt aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden daaraan redelijkerwijs mochten 

toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien over en weer redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij zijn de 

omstandigheden van het concrete geval, gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebrengen, 

van beslissende betekenis."); C. E. DRION en E. VAN WECHEM, "Kroniek van het vermogensrecht", NJB 2008, 935; N. KORNET, 

Contract Interpretation and Gap Filling: Comparative and Theoretical Perspectives, Antwerpen, Intersentia, 2006, 34; T. H. 

TANJA-VAN DEN BROEK, "Een kwestie van uitleg", WPNR 2002, 430; T. H. TANJA-VAN DEN BROEK, "Uitleg van 

overeenkomsten in het familierecht", WPNR 2005, 862; R. P. J. L. TJITTES, "Uitleg van schriftelijke contracten", RMT 2005, 

17-19; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 8; J. M. VAN DUNNÉ, 

"Normatieve uitleg à l'anglaise. Investors Compensation Scheme (1998) als de Engelse Haviltex-zaak" in Contracteren 

internationaal, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2006, 107; M. H. WISSINK, noot onder HR 19 januari 2007 en HR 29 

juni 2007, NJ 2007, 576. Engeland: Marley v Rawlings [2014] UKSC 2; [2014] 2 W.L.R. 213; [2014] 1 All E.R. 807; [2014] 

2 F.L.R. 555; [2014] W.T.L.R. 299; 16 I.T.E.L.R. 642; [2014] Fam. Law 466; (2014) 158(4) S.J.L.B. 49 ("Thus, the court takes 

the same approach to interpretation of unilateral notices as it takes to interpretation of contracts […] Another example of a 

unilateral document which is interpreted in the same way as a contract is a patent. […] In my view, at least subject to any 

statutory provision to the contrary, the approach to the interpretation of contracts as set out in the cases discussed in para 19 

above is therefore just as appropriate for wills as it is for other unilateral documents."); Huntley (Deceased) Re [2014] EWHC 

547 (Ch) 2014 WL 1097070 ("The approach to the interpretation of contracts as set out in the cases discussed […] is therefore 

just as appropriate for wills as it is for other unilateral documents."); N. ANDREWS, Contract Law, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2015, 368; J. BEATSON, A. BURROWS en J. CARTWRIGHT, Anson's Law of Contract, Oxford, Oxford University 

Press, 2010, 166; R. BROWNSWORD, Smith and Thomas. A Casebook on Contract, Londen, Sweet and Maxwell, 2009, 443; R. 

CALNAN, Principles of contractual interpretation, Oxford, Oxford University Press, 2013, 41; S. FURST en V. RAMSEY, Keating 

on construction contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2006, 50-53; N. KORNET, Contract Interpretation and Gap Filling: 

Comparative and Theoretical Perspectives, Antwerpen, Intersentia, 2006, 169; L. KOFFMAN en E. MACDONALD, The Law of 

Contract, Oxford, Oxford University Press, 2010, 181. Rechtsvergelijkend: W. VAASSEN, "Entire Agreement Clause (EAC). 

Beperking van de rechterlijke inhoudsbepaling (interpretatie en aanvulling) van contracten aan de hand van externe elementen? 

De Engelse, Franse en Belgische benadering", Jura Falc. 2009-10, 25; W. VAASSEN, "Entire Agreement Clauses" in 

Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 101-102; S. VOGENAUER, "Interpretation of Contracts: Concluding 

Comparative Observations" in A. BURROWS en E. PEEL (eds.), Contract Terms, Oxford, Oxford University Press, 2007, 135. 

http://www.uitspraken.rechtspraak.nl/
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(voorafgaande onderhandelingen, nrs. 486 en volgende), buitengerechtelijke betekenissen 

(voorafgaande onderhandelingen, nrs. 486 en volgende, uitvoering van de overeenkomst, nrs. 

513 en volgende en verklaringen over de eigen intentie, nrs. 521 en volgende) en gerechtelijke 

bekentenissen (verklaringen over de eigen intentie, nrs. 521 en volgende). De interne en externe 

elementen zijn complementair aan elkaar.1733 Dit betekent dat de interpretator in elk geval 

rekening mag houden met extrinsieke elementen bij uitlegging, ook al zouden de interne 

elementen op zich al een oplossing aan het interpretatiegeschil kunnen geven.  

 EXTRINSIEKE ELEMENTEN OOK NUTTIG BIJ INTERPRETATIE MONDELINGE 

RECHTSHANDELING – De bewoordingen spelen, ook bij mondelinge rechtshandelingen, een 

primaire rol bij de uitlegging. De aandacht voor de letter is logisch, omdat deze wilsverklaring 

in principe de, al dan niet pertinent geformuleerde, veruitwendiging is van hetgeen de partijen 

hebben gewild. Toch is het, wanneer partijen de rechtshandeling geen schriftelijke neerslag 

hebben gegeven, voor de interpretator vaak moeilijk om gebruik te maken van intrinsieke 

elementen om de partijwil te achterhalen. Het achterhalen van de bewoordingen is niet evident 

wanneer deze niet in een geschrift zijn opgenomen. In dat geval bieden extrinsieke 

omstandigheden hulp.  

 CONTRACTUELE AFWIJKINGEN OP DE REGELS ZIJN MOGELIJK – De partijen kunnen zelf een 

invloed uitoefenen op de waarde van de extrinsieke elementen bij de uitleg, namelijk door 

contractuele bepalingen die het gebruik van extrinsieke elementen regelen in de rechtshandeling 

in te voegen (nrs. 530 en volgende). Op grond van de principes van contractvrijheid en 

wilsautonomie hebben partijen immers zelf de mogelijkheid de waarde van de aan hun contract 

externe elementen te bepalen. Ze kunnen deze expliciet contractuele en/of interpretatieve 

waarde geven, of deze net uitsluiten.  

B. SOORTEN EXTRINSIEKE ELEMENTEN  

§1. Inleiding: context als open categorie 

 EXTERNE OMSTANDIGHEDEN VORMEN OPEN CATEGORIE OP BASIS VAN 

INTERPRETATIEREGELS DIE VERWIJZEN NAAR DE CONTEXT IN HET ALGEMEEN – Alle 

mogelijke externe bewijsmiddelen die rechtmatig worden aangebracht, kunnen een hulpmiddel 

vormen bij de uitlegging. In sommige jurisdicties beschrijven interpretatieregels de context die 

men in aanmerking kan nemen bij de uitlegging in zeer algemene bewoordingen. Het Weens 

Koopverdrag geeft weer dat "alle ter zake dienende omstandigheden van het geval" aangewend 

mogen worden bij de uitlegging1734 en de Unidroit Principes schrijven voor dat "regard shall 

                                                 
1733 A. CRUQUENAIRE, "Le rôle du juge en matière d'interprétation du contrat" in P. WERY en S. STIJNS (eds.), De rol van de 

rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, 286. 
1734 CISG: Artikel 8(3) CISG: "Bij het bepalen van de bedoeling van een partij of de zin die een redelijk persoon daaraan zou 

hebben toegekend, dient naar behoren rekening te worden gehouden met alle ter zake dienende omstandigheden van het geval, 

waaronder begrepen de onderhandelingen, eventuele handelwijzen die tussen partijen gebruikelijk zijn, gewoonten en alle 

latere gedragingen van partijen." 



 

 

450 

 

be had to all the circumstances".1735
 In Nederland beschrijft de basis-interpretatieregel, zoals 

neergelegd in het Haviltex-arrest,1736 de "gegeven omstandigheden" expliciet als een element 

waarmee men rekening moet houden bij uitleg. In zijn beroemde beschrijving van de 

interpretatie in de Investors-zaak gaf Lord HOFFMANN expliciet aan dat men bij interpretatie 

rekening moet houden met "all the background kwowledge which would reasonably have been 

available to the parties in the situation in which they were at the time of the contract".1737 Naar 

de achtergrond waarmee de rechter in Engeland mag rekening houden, verwijst men over het 

algemeen met de term "matrix of fact".1738 In Prenn v Simmonds omschreef Lord WILBERFORCE 

deze matrix als volgt: "We must, as he said, inquire beyond the language and see what the 

circumstances were with reference to which the words were used, and the object, appearing 

from those circumstances, which the person using them had in view."1739 Lord HOFFMANN 

verbreedde deze achtergrond in zijn tweede interpretatieregel en stelde dat de context "includes 

absolutely anything which would have affected the way in which the language of the document 

would have been understood by a reasonable man."1740 Uit deze regels vloeit telkens voort dat 

alle mogelijke externe omstandigheden gebruikt mogen worden bij uitlegging, op voorwaarde 

                                                 
1735 Unidroit Principes: Artikel 4.3 Unidroit Principes: "Relevant circumstances. In applying Articles 4.1 and 4.2, regard shall 

be had to all the circumstances, including (a) preliminary negotiations between the parties; (b) practices which the parties 

have established between themselves; (c) the conduct of the parties subsequent to the conclusion of the contract; (d) the nature 

and purpose of the contract; (e) the meaning commonly given to terms and expressions in the trade concerned; (f) usages." 
1736 Nederland: HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635 ("De vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van pp. is geregeld 

en of dit contract een leemte laat die moet worden aangevuld, kan niet worden beantwoord op grond van alleen maar een 

taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin 

die pp. in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij 

te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke 

kringen pp. behoren en welke rechtskennis van zodanige pp. kan worden verwacht."). 
1737 Engeland: Investors Compensation Scheme v. West Bromwich Building Society [1997] UKHL 28; [1998] 1 All ER 98; 

[1998] 1 WLR 896. 
1738 Engeland: Prenn v Simmonds [1971] 1 W.L.R. 1381 ("The time has long passed when agreements, even those under seal, 

were isolated from the matrix of facts in which they were set and interpreted purely on internal linguistic considerations."); 

Investors Compensation Scheme v. West Bromwich Building Society [1997] UKHL 28; [1998] 1 All ER 98; [1998] 1 WLR 

896 ("The background was famously referred to by Lord Wilberforce as the "matrix of fact""); Scottish Power Plc v Britoil 

(Exploration) Ltd [1997] WL 1104414 ("What then is comprised by the surrounding circumstances, or the factual matrix as 

the fashionable phrase is today?"); T. BINGHAM, "A new thing under the sun? The interpretation of contract and the ICS 

decision", Edin. L.R. 2008, 384; F. N. BOTCHWAY en K. A. CHOONG, "Not Ready for Change? The English Courts and Pre-

Contractual Negotiations", Int'l Law. 2011, 627; M. CHEN-WISHART, Contract Law, Oxford, Oxford University Press, 2015, 

407; M. A. CLARKE, "The interpretation of (transnational) commercial contracts according to English law", NTHR 2005, 117; 

D. W. MCLAUCHLAN, "Contract Interpretation: What is it about?", Sydney L. Rev. 2009, 36; G. MCMEEL, "'The Principles and 

Policies of Contractual Construction" in A. BURROWS en E. PEEL (eds.), Contract Terms, Oxford, Oxford University Press, 

2007, 45; G. MCMEEL, The Construction of Contracts, Oxford, Oxford University Press, 2007, 30; C. MITCHELL, Interpretation 

of contracts, Londen, Routledge, 2007, 71; E. PEEL, The Law of Contract, Londen, Sweet and Maxwell, 2011, 208; J. POOLE, 

Textbook on Contract Law, Oxford, Oxford University Press, 2012, 253; R. REECE, "Interpretation Clauses in International 

Contracts" in Les grandes clauses des contrats internationaux, Brussel, Bruylant, 2005, 44; R. P. J. L. TJITTES, "Uitleg van 

schriftelijke contracten", RMT 2005, 5; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 

2009, 75; J. M. VAN DUNNÉ, "Normatieve uitleg à l'anglaise. Investors Compensation Scheme (1998) als de Engelse Haviltex-

zaak" in Contracteren internationaal, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2006, 107. 
1739 Engeland: Prenn v Simmonds [1971] 1 W.L.R. 1381. 
1740 Engeland: Investors Compensation Scheme v. West Bromwich Building Society [1997] UKHL 28; [1998] 1 All ER 98; 

[1998] 1 WLR 896 ("The background was famously referred to by Lord Wilberforce as the "matrix of fact," but this phrase is, 

if anything, an understated description of what the background may include. Subject to the requirement that it should have 

been reasonably available to the parties and to the exception to be mentioned next, it includes absolutely anything which would 

have affected the way in which the language of the document would have been understood by a reasonable man."). 
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dat ze redelijkerwijs beschikbaar waren voor de partijen bij de contractsluiting, zodat de 

contractanten er zelf van op de hoogte hadden kunnen zijn.1741 

Ozinga, de eigenaar van een zeilboot met een diepte van 1.70 meter, kocht van de gemeente 

Wymbritseradie een kavel aan een waterloop, de Opvaart. Voorafgaand aan de koop 

informeerde de gemeente hem bij brief: "Het water zal tot 1 meter uit de walkant ongeveer 

1.00 meter diep zijn en verder schuin aflopend naar 2.00 meter." In de notariële akte namen 

partijen op: "Voorzover daarvan bij deze akte niet is afgeweken, blijft tussen partijen gelden 

wat eerder in het kader van deze overeenkomst tussen hen is overeengekomen." Na de koop 

bleek dat de diepte van het water bij het perceel van Ozinga minder dan 2 meter was. Hierdoor 

kon Ozinga met zijn zeilboot zijn perceel zeer moeilijk bereiken. Ozinga stelde een procedure 

in tegen de gemeente op grond van niet-conforme levering. De vraag rees of Ozinga op grond 

van de brief van de gemeente had mogen verwachten dat de gemeente de vaargeul van de 

Opvaart tussen zijn kavel en een verderop gelegen vaarroute (de Ee) ook in de toekomst op een 

diepte van 2 meter zou houden. Op basis van de Haviltex-norm, nam de Hoge Raad de 

omstandigheden van het geval in aanmerking: "Ozinga heeft een waterkavel gekocht. Omtrent 

de eigenschappen die deze kavel bezit, heeft de verkoper, de gemeente, mededelingen in 

voormelde brief gedaan, waaronder mededelingen ten aanzien van de diepte van het water, De 

Opvaart, waaraan de kavel ligt (tot 1 meter uit de walkant ongeveer 1 meter en verder schuin 

aflopend tot 2 meter) en de breedte van de boot die langszij mocht aanleggen (een boot met 

een maximale breedte van 3 meter). Dat met die boot weggevaren moest kunnen worden, is 

vanzelfsprekend en in dit verband is de door de gemeente meegedeelde diepte van 2 meter van 

                                                 
1741 Nederland: HR 21 april 1995, NJ 1995, 437 ("Het onderdeel is gegrond, aangezien het Hof heeft miskend dat bij de 

beoordeling van hetgeen de eisen van redelijkheid en billijkheid meebrengen, alle omstandigheden van het geval een rol kunnen 

spelen, en de aard van de onderhavige overeenkomst niet ertoe noopt slechts een beperkte categorie omstandigheden in 

aanmerking te nemen"); HR 20 februari 2004, AV&S 2004, 26 ("Bij deze uitleg dient de rechter rekening te houden met alle 

bijzondere omstandigheden van het gegeven geval."); HR 11 juni 2004, NJ 2004, 604 ("In het licht van dit een en ander vormt 

hetgeen het hof in zijn rov. 6.4 en 6.5 heeft overwogen geen toereikende motivering voor zijn oordeel dat het Ozinga niet kan 

volgen in zijn visie dat de in de brief van 17 maart 1993 gedane mededeling over de waterdiepte niet alleen de diepte op het 

moment van de aflevering betreft, maar ook gaat om een toezegging om het water in de toekomst op een diepte van 2 meter te 

houden."); HR 4 juni 2010, NJ 2010, 312 ("Onder die omstandigheden zou het bepaald ongebruikelijk zijn als partijen zouden 

hebben bedoeld hoger beroep uit te sluiten, maar zich het recht op cassatieberoep voor te behouden."); Rb. Noord-Holland 24 

december 2014, ECLI:NL:RBNHO:2014:12105, www.rechtspraak.nl ("Van beslissende betekenis zijn alle omstandigheden 

van het concrete geval, gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebrengen."); R. 

BIERENBROODSPOT, "Uitleg van overeenkomsten: maatwerk op basis van Haviltex", O&F 2008, 66; C. J. H. BRUNNER, noot 

onder HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635; C. E. DRION en E. VAN WECHEM, "Kroniek van het vermogensrecht", NJB 2008, 934, 

935; A. S. HARTKAMP en C. H. SIEBURGH, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 

6. Verbintenissenrecht. Deel III. Algemeen overeenkomstenrecht, Deventer, Kluwer, 2014, n° 363; J. HIJMA, C. C. VAN DAM, 

W. A. M. VAN SCHENDEL en W. L. VALK, Rechtshandeling en overeenkomst, Deventer, Kluwer, 2013, 281; J. HIJMA, Mr. C. 

Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Bijzondere overeenkomsten - Koop en ruil, 

Deventer, Kluwer, 2013, n° 24; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 31; 

M. H. WISSINK, "Interpretation" in D. BUSCH, E. H. HONDIUS, H. J. VAN KOOTEN, H. N. SCHELHAAS en W. M. SCHRAMA (eds.), 

The Principles of European Contract Law and Dutch Law – A Commentary, De Haag, Kluwer, 2002, 248. Engeland: BCCI 

v. Ali [2001] 1 All ER 961 ("To ascertain the intention of the parties the court reads the terms of the contract as a whole, 

giving the words used their natural and ordinary meaning in the context of the agreement, the parties' relationship and all the 

relevant facts surrounding the transaction so far as known to the parties."); R. CALNAN, Principles of contractual 

interpretation, Oxford, Oxford University Press, 2013, 53, 65; M. A. CLARKE, "The interpretation of (transnational) commercial 

contracts according to English law", NTHR 2005, 117; L. KOFFMAN en E. MACDONALD, The Law of Contract, Oxford, Oxford 

University Press, 2010, 181; N. KORNET, Contract interpretation and gap filling: comparative and theoretical perspectives, 

Antwerpen, Intersentia, 2006, 168; M. LAMOUREUX, "La clause d'intégralité en droit français, anglais et américain", Rev Lamy 

dr. civ 2007, 75, 81; G. MCMEEL, "'The Principles and Policies of Contractual Construction" in A. BURROWS en E. PEEL (eds.), 

Contract Terms, Oxford, Oxford University Press, 2007, 45; G. MCMEEL, The Construction of Contracts, Oxford, Oxford 

University Press, 2007, 31; C. MITCHELL, Interpretation of contracts, Londen, Routledge, 2007, 72; J. M. VAN DUNNÉ, 

"Normatieve uitleg à l'anglaise. Investors Compensation Scheme (1998) als de Engelse Haviltex-zaak" in Contracteren 

internationaal, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2006, 107. 
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essentieel belang: Ozinga moest met de door hem aangemeerde boot vanaf de door hem 

gekochte kavel via De Opvaart de Ee kunnen bereiken. Gelet op de omstandigheid dat de 

(verkopende) gemeente als eigenaar en onderhoudsplichtige van De Opvaart de mogelijkheid 

had de vaargeul van de waterkavel van Ozinga tot de Ee op de meegedeelde diepte van 2 meter 

te houden en gelet op het ontbreken van enige aanwijzing van de kant van de gemeente dat de 

diepte van het water en daarmee de bereikbaarheid van de waterkavel (dan wel de Ee) niet 

voortdurend zou worden gehandhaafd – het zou, gelet op de brief van 17 maart 1993, op de 

weg van de gemeente hebben gelegen zulks mede te delen –, valt niet in te zien dat Ozinga er 

in beginsel niet op mocht vertrouwen dat de genoemde waterdiepte ook in de toekomst zou 

worden gehandhaafd."1742 

 EXTERNE OMSTANDIGHEDEN VORMEN OPEN CATEGORIE ONDANKS INTERPRETATIEREGELS 

DIE VERWIJZEN NAAR SPECIFIEKE EXTERNE ELEMENTEN – In enkele jurisdicties beschrijven 

de formele interpretatieregels niet enkel de interpretatieve waarde van de context in het 

algemeen, maar verwijzen ze naar concrete, welomschreven externe omstandigheden. Zo voegt 

de Nederlandse Haviltex-norm een extra precisering toe aan de algemene regel: het kan mede 

van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen de partijen behoren en welke rechtskennis 

ze bezitten. De DCFR,1743 de Unidroit Principes1744 en het Weens Koopverdrag1745 bevatten elk 

een vrij gedetailleerde opsomming van bewijsmiddelen die de rechter mag gebruiken wanneer 

hij een rechtshandeling interpreteert.1746 Hierbij zijn interne en externe elementen met elkaar 

vermengd. De harmonisatie-instrumenten vermelden als specifieke elementen die relevant zijn 

bij uitlegging de gebruiken (intern element),1747 de aard van de overeenkomst (intern 

element),1748 de precontractuele onderhandelingen (extern element)1749 en het gedrag van de 

partijen na de sluiting van het contract (extern element).1750 Het gaat dan telkens om een niet-

exhaustieve lijst van elementen die relevant kunnen zijn bij uitlegging.1751 De formulering van 

                                                 
1742 Nederland: HR 11 juni 2004, NJ 2004, 604 
1743 DCFR: Artikel II - 8:102 DCFR: "Relevant matters. (1) In interpreting the contract, regard may be had, in particular, to: 

(a) the circumstances in which it was concluded, including the preliminary negotiations; (b) the conduct of the parties, even 

subsequent to the conclusion of the contract; (c) the interpretation which has already been given by the parties to terms or 

expressions which are the same as, or similar to, those used in the contract and the practices they have established between 

themselves; (d) the meaning commonly given to such terms or expressions in the branch of activity concerned and the 

interpretation such terms or expressions may already have received; (e) the nature and purpose of the contract; (f) usages; 

and (g) good faith and fair dealing." 
1744 Unidroit Principes: Artikel 4.3 Unidroit Principes: "Relevant circumstances. In applying Articles 4.1 and 4.2, regard shall 

be had to all the circumstances, including (a) preliminary negotiations between the parties; (b) practices which the parties 

have established between themselves; (c) the conduct of the parties subsequent to the conclusion of the contract; (d) the nature 

and purpose of the contract; (e) the meaning commonly given to terms and expressions in the trade concerned; (f) usages." 
1745 CISG: Artikel 8(3) CISG: "Bij het bepalen van de bedoeling van een partij of de zin die een redelijk persoon daaraan zou 

hebben toegekend, dient naar behoren rekening te worden gehouden met alle ter zake dienende omstandigheden van het geval, 

waaronder begrepen de onderhandelingen, eventuele handelwijzen die tussen partijen gebruikelijk zijn, gewoonten en alle 

latere gedragingen van partijen." 
1746 Rechtsvergelijkend: Voor een gedetailleerde vergelijking, zie S. KRÖLL L. A. MISTELIS en P. P. VISCASILLAS, UN 

convention on contracts for the international sale of goods (CISG), München, Beck, 2011, 152-153; M. STANIVUKOVIC, 

"Editorial Remarks on the manner in which the PECL may be used to interpret or supplement article 8 of the CISG" in Review 

of the convention on contracts for the international sale of goods (CISG), Den Haag, Kluwer, 2002-2003, 331. 
1747 DCFR: Artikel II – 8:102 DCFR. Unidroit Principes: Artikel 4.3 Unidroit Principes. CISG: Artikel 8(3) CISG. 
1748 DCFR: Artikel II – 8:102 DCFR. Unidroit Principes: Artikel 4.3 Unidroit Principes. CISG: Artikel 8(3) CISG. 
1749 DCFR: Artikel II – 8:102 DCFR. Unidroit Principes: Artikel 4.3 Unidroit Principes. CISG: Artikel 8(3) CISG. 
1750 DCFR: Artikel II – 8:102 DCFR. Unidroit Principes: Artikel 4.3 Unidroit Principes. CISG: Artikel 8(3) CISG. 
1751 Nederland: HR 21 april 1995, NJ 1995, 437 ("Het onderdeel is gegrond, aangezien het Hof heeft miskend dat bij de 

beoordeling van hetgeen de eisen van redelijkheid en billijkheid meebrengen, alle omstandigheden van het geval een rol kunnen 
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de Haviltex-norm ("mede") maakt duidelijk dat de maatschappelijke kringen en de rechtskennis 

niet de enige contextuele elementen zijn die mogen gebruikt worden bij interpretatie.1752 Ook 

in het geval van Artikel II - 8:102 DCFR blijkt dit duidelijk uit de formulering van de aanhef 

van de regel: "in particular" duidt op een gebrek aan volledigheid en "may" verwijst naar de 

mogelijkheid, maar niet de verplichting, om de elementen te gebruiken. Artikel 8(3) CISG 

verwijst dan weer naast de opsomming ook naar "alle relevante omstandigheden".1753 

De Belgische NV C. kocht stalen platen van de Nederlandse BV A. NV C. was niet tevreden 

over de kwaliteit van de geleverde goederen. Ze hadden immers een verborgen gebrek, dat op 

het eerste zicht voor een professioneel niet zichtbaar was: wanneer men er een gat in wilde 

                                                 
spelen, en de aard van de onderhavige overeenkomst niet ertoe noopt slechts een beperkte categorie omstandigheden in 

aanmerking te nemen"); HR 20 februari 2004, AV&S 2004, 26 ("Bij deze uitleg dient de rechter rekening te houden met alle 

bijzondere omstandigheden van het gegeven geval."); HR 11 juni 2004, NJ 2004, 604 ("In het licht van dit een en ander vormt 

hetgeen het hof in zijn rov. 6.4 en 6.5 heeft overwogen geen toereikende motivering voor zijn oordeel dat het Ozinga niet kan 

volgen in zijn visie dat de in de brief van 17 maart 1993 gedane mededeling over de waterdiepte niet alleen de diepte op het 

moment van de aflevering betreft, maar ook gaat om een toezegging om het water in de toekomst op een diepte van 2 meter te 

houden."); HR 4 juni 2010, NJ 2010, 312 ("Onder die omstandigheden zou het bepaald ongebruikelijk zijn als partijen zouden 

hebben bedoeld hoger beroep uit te sluiten, maar zich het recht op cassatieberoep voor te behouden."); Rb. Noord-Holland 24 

december 2014, ECLI:NL:RBNHO:2014:12105, www.rechtspraak.nl ("Van beslissende betekenis zijn alle omstandigheden 

van het concrete geval, gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebrengen."); R. 

BIERENBROODSPOT, "Uitleg van overeenkomsten: maatwerk op basis van Haviltex", O&F 2008, 66; C. J. H. BRUNNER, noot 

onder HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635; C. E. DRION en E. VAN WECHEM, "Kroniek van het vermogensrecht", NJB 2008, 934, 

935; A. S. HARTKAMP en C. H. SIEBURGH, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 

6. Verbintenissenrecht. Deel III. Algemeen overeenkomstenrecht, Deventer, Kluwer, 2014, n° 363; J. HIJMA, C. C. VAN DAM, 

W. A. M. VAN SCHENDEL en W. L. VALK, Rechtshandeling en overeenkomst, Deventer, Kluwer, 2013, 281; J. HIJMA, Mr. C. 

Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Bijzondere overeenkomsten - Koop en ruil, 

Deventer, Kluwer, 2013, n° 24; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 31; 

M. H. WISSINK, "Interpretation" in D. BUSCH, E. H. HONDIUS, H. J. VAN KOOTEN, H. N. SCHELHAAS en W. M. SCHRAMA (eds.), 

The Principles of European Contract Law and Dutch Law – A Commentary, De Haag, Kluwer, 2002, 248. DCFR: R. HARDY, 

"The DCFR Rules on Contract Interpretation: Efficient Default Rules? "in E. TERRYN, V. SAGAERT en M. E. STORME (eds.), 

The DCFR: national and comparative perspectives, Antwerpen, Intersentia, 2011, 216; M. STANIVUKOVIC, "Editorial Remarks 

on the manner in which the PECL may be used to interpret or supplement article 8 of the CISG" in Review of the convention 

on contracts for the international sale of goods (CISG), Den Haag, Kluwer, 2002-2003, 331; C. VON BAR en E. CLIVE, 

Principles, definitions and model rules of European private law: Draft Common Frame of Reference (DCFR), München, Sellier 

European Law Publishers, 2009, 561; C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. HUET, M. STORME, S. 

SWANN, P. VARUL, A. VENEZIANO en F. ZOLL, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common 

Frame of Reference (DCFR), http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, 587; M. H. WISSINK, 

"Interpretation" in D. BUSCH, E. H. HONDIUS, H. J. VAN KOOTEN, H. N. SCHELHAAS en W. M. SCHRAMA (eds.), The Principles 

of European Contract Law and Dutch Law – A Commentary, De Haag, Kluwer, 2002, 247. Unidroit Principes: 

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW, Unidroit Principes of international commercial contracts, 

Rome, 2010, http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf, 140. 

CISG: R. I. F. V. BERTRAMS en S. A. KRUISINGA, Overeenkomsten in het internationaal privaatrecht en het Weens 

Koopverdrag, Deventer, Kluwer, 2010, 193; S. KRÖLL L. A. MISTELIS en P. P. VISCASILLAS, UN convention on contracts for 

the international sale of goods (CISG), München, Beck, 2011, 143, 150; J. MORRISSEY en J. M. GRAVES, International sales 

law and arbitration: problems, cases and materials, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2008, 85; P. SCHLECHTRIEM en I. 

SCHWENZER, Commentary on the UN Convention on the international sale of goods (CISG), Oxford, Oxford University Press, 

2010, 152. 
1752 Nederland: Rb. Amsterdam 28 juni 2000, JOR 2000, 249 ("In dat verband kunnen, onder andere, van belang zijn de 

maatschappelijke kringen waartoe partijen behoren en de rechtskennis die van hen kan worden verwacht."). 
1753 CISG: J. LOOKOFSKY, Understanding the CISG: a compact guide to the 1980 United Nations Convention on contracts for 

the international sale of goods, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2008, 43; S. KRÖLL L. A. MISTELIS en P. P. VISCASILLAS, UN 

convention on contracts for the international sale of goods (CISG), München, Beck, 2011, 143, 150; J. MORRISSEY en J. M. 

GRAVES, International sales law and arbitration: problems, cases and materials, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2008, 85; P. 

SCHLECHTRIEM en I. SCHWENZER, Commentary on the UN Convention on the international sale of goods (CISG), Oxford, 

Oxford University Press, 2010, 152; M. STANIVUKOVIC, "Editorial Remarks on the manner in which the PECL may be used to 

interpret or supplement article 8 of the CISG" in Review of the convention on contracts for the international sale of goods 

(CISG), Den Haag, Kluwer, 2002-2003, 331. 

http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf
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maken, blokkeerde de ponsmachine, omdat de platen oneffenheden vertoonden. NV C. vond 

dat de levering niet conform was. De rechter onderzocht of de geleverde platen 

overeenkwamen met de beschrijving en de kwaliteit die in het contract opgenomen waren. Een 

verkoper is immers verplicht goederen te leveren die volledig conform zijn met de beschrijving 

die de partijen expliciet of impliciet in hun overeenkomst hebben opgenomen. Als er geen 

expliciete vermeldingen zijn, zijn de goederen enkel conform wanneer ze geschikt zijn voor 

het doel waarvoor goederen met een gelijkaardige beschrijving normaal gezien zouden 

gebruikt worden. In casu was er een bestelling gemaakt voor stalen platen met de beschrijving: 

"RVS plaat AISI316TI + attest", zonder dat er enige vermelding was van een bijzonder doel of 

gebruik. De rechter beriep zich op artikel 8(3) CISG en nam alle omstandigheden van de zaak 

in ogenschouw. Zo oordeelde hij dat het gedrag van de verkoper, die bij de klacht van de koper 

samen met de producent van de platen ter plaatse was gekomen om de problemen te 

onderzoeken, leek te tonen dat hij op de hoogte was van het feit dat de vlakheid van de platen 

essentieel was voor het hele productieproces. Toch besloot het Hof dat er niet voldoende bewijs 

was dat de platen niet-conform waren, omdat de koper niet kon bewijzen dat het defect al 

bestond op het moment van de levering.1754  

 EXTERNE OMSTANDIGHEDEN VORMEN OOK ZONDER OPNAME IN INTERPRETATIEREGELS 

OPEN CATEGORIE – Ook in de jurisdicties waar er geen verwijzing is naar externe elementen in 

de interpretatieregels (België en Frankrijk), mogen alle mogelijke extrinsieke omstandigheden 

gebruikt worden bij uitlegging. Het gaat bijvoorbeeld om de context, de aard van het contract, 

contracten die de partijen hebben gesloten op hetzelfde ogenblik als het te interpreteren 

contract, de hoofdovereenkomst voor de interpretatie van een bijkomende overeenkomst, de 

wijze van uitvoering van de betrokken of vorige overeenkomst(en) tussen contractanten, de aan 

de contractsluiting voorafgaande of tijdens de uitvoering van de overeenkomst gevoerde 

briefwisseling, precontractuele documenten, reclamegegevens, de verklaringen van partijen, 

het beroep, de hoedanigheid en de persoonlijkheid van de partijen, de motieven die hebben 

bijgedragen tot het besluit om te contracteren.1755 De externe omstandigheden omvatten dus in 

                                                 
1754 CISG: Antwerpen 16 december 2002, http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/021216b1.html. 
1755 Kh. Dendermonde 21 november 2013, DAOR 2014, 36, noot J. WAELKENS ("Het is de rechter evenwel toegelaten ook 

extrinsieke elementen te betrekken in zijn interpretatiewerkzaamheid, d.w.z. elementen die vreemd zijn aan de akte en die 

gepuurd kunnen worden uit de gehele context van de overeenkomst, zoals de wijze van uitvoering van het contract, 

precontractuele documenten en briefwisseling, verklaringen van partijen buiten de akte, e.d.m."); Vred. Westerlo 1 september 

2000, RW 2002-03, 513; T.Not. 2002, 570 ("[…] heeft het Hof van Cassatie vanaf het begin van de jaren tachtig gesteld dat 

om de werkelijke draagwijdte te bepalen van wat partijen gezamenlijk hebben gewild, ook een beroep mag worden gedaan op 

de zin en de draagwijdte van de akte (niet alleen maar op de bewoordingen ervan), dus op zogenaamde 'extrinsieke elementen' 

zoals daar zijn de context van de overeenkomst, de begeleidende omstandigheden, de wijze van uitvoering van de overeenkomst, 

briefwisseling gevoerd voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van de overeenkomst, verklaringen van de partijen, de 

uitvoering van vroegere gelijkaardige overeenkomsten, de economie van het contract (hieronder begrepen zijnde alle 

elementen die de gemeenschappelijke waarderingsbasis van de contractuele voorwaarden hebben gevormd of zouden moeten 

hebben gevormd), zin en draagwijdte met inachtneming van het geheel van het geschrift, de persoonlijkheid van partijen, 

contracten die partijen sloten op hetzelfde tijdstip als de te interpreteren overeenkomst, dit alles dan met als uiterste grens het 

respect voor de bewijskracht van de akte waarmede wordt bedoeld dat de uitlegging die de feitenrechter aan de akte geeft altijd 

verenigbaar moet zijn met de bewoordingen ervan."); A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, 

Mechelen, Kluwer, 2010, 14; I. DEMUYNCK, "Interpretatie van verzekeringsovereenkomsten" (noot onder Vred. Sint-Kwintens-

Lennik 13 november 2000), DCCR 2002, 71; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 3. Uitlegging en implementatie 

van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-127; A. 

VAN OEVELEN, "De interpretatie de goeder trouw van overeenkomsten en de toepassing ervan op de omzetting van een 

hypothecaire volmacht" (noot onder Cass. 23 maart 2006), RW 2006-07, 875; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, 

Brussel, Bruylant, 2010, 597; B. VEECKMANS, "Interpretatie en aanverwante rechtsbegrippen in geschillen tussen 
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alle onderzochte jurisdicties een open categorie van elementen die niet exhaustief kan worden 

omschreven, of ze nu deel uitmaken van de interpretatieregels of niet.  

 RECHTER KIEST WELKE OMSTANDIGHEDEN HIJ GEBRUIKT BIJ UITLEGGEN – De feitenrechter 

evalueert zelf welke externe elementen hij in concreto interpretatieve waarde toedicht.1756 Uit 

het negeren van een bepaald extern element, volgt niet automatisch dat hij de 

gemeenschappelijke bedoeling van de partijen niet heeft nagegaan.1757 

De rederijen Naviera de Canarias en Naviera Celta sloten met Van Dooselaere en Achten een 

vervoersovereenkomst. In de eerste uitvoeringsfase van het contract vervulden de rederijen 

regelmatig vervoersopdrachten. Later veranderden de rederijen de frequentie van het vervoer 

en beperkten ze deze tot een aantal aangepast aan de de marktomstandigheden. Van Dooselaere 

en Achten waren van mening dat Naviera de Canarias en Naviera Celta hierdoor contractbreuk 

pleegden. Volgens hen weerspiegelde de initiële uitvoering van het contract de interpretatie 

van het contract tussen de partijen. De feitenrechter oordeelde dat de overeenkomst heel 

nauwkeurig was geredigeerd en dat de rederijen zich niet contractueel hadden verbonden een 

regelmatige lijndienst te onderhouden. Het Hof van Cassatie verwierp de voorziening in 

cassatie, waarbij Van Dooselaere en Achten stelden dat de rechter, door slechts rekening te 

houden met de bewoordingen van de nauwkeurig opgestelde overeenkomst, zonder de 

gemeenschappelijke bedoeling van de partijen na te gaan, artikel 1135, 1156, 1160 en 1163 

BW schond. Het Hof van Cassatie ging hier niet mee akkoord: "Overwegende dat, zo al uit de 

concrete uitvoering van een overeenkomst de gemeenschappelijke wil van partijen kan blijken, 

zulks niet wegneemt dat, inzonderheid bij een overeenkomst waarvan de uitvoering zich in de 

tijd uitstrekt, het ook mogelijk is dat de concrete uitvoering moet worden beoordeeld aan de 

hand van de bepalingen van de overeenkomst; dat uit de omstandigheid dat de rechters hebben 

geoordeeld dat de eerste uitvoeringsfase niet dienstig was om de overeenkomst uit te leggen, 

niet volgt dat zij de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen niet hebben nagegaan."1758 

 ENKELE EXTERNE ELEMENTEN EXPLICIET UITGESLOTEN IN ENGELSE 

INTERPRETATIEREGELS – In Engeland is de open categorie van externe elementen wel aan 

enkele uitzonderingen onderhevig. Traditioneel zijn drie externe elementen uitgesloten van de 

interpretatiewerkzaamheid, namelijk de voorafgaande onderhandelingen (nrs. 486 en 

volgende), de verklaringen over de eigen intentie van de partijen (nrs. 521 en volgende) en het 

later gedrag van de partijen (nrs. 511 en volgende). Deze uitsluitingen vallen te rechtvaardigen 

                                                 
contractanten", Limb. Rechtsl. 2000, 336; F. VERMANDER, "De interpretatie en aanvulling van een overeenkomst naar Belgisch 

recht" in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, 

Intersentia, 2005, 25-26; J. WAELKENS, "Belgian Perspective on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin Bank 

(Respondent)", ERPL 2013, 1334; J. WAELKENS, "Interpretatie van een borgtochtovereenkomst" (noot onder Cassatie 1 maart 

2012), DAOR 2013, 99-100. Frankrijk: A. BENABENT, Droit des obligations, Parijs, Montchrestien, 2012, 214; P. SIMLER, "J.-

Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 20: Contrats et obligations. Interprétation des contrats. La mise en œuvre: rôle respectif des 

juges du fond et de la Cour de cassation" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 18; F. TERRE, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les 

obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 467. Nederland: T. H. TANJA-VAN DEN BROEK, "Uitleg van overeenkomsten in het 

familierecht", WPNR 2005, 862. Engeland: K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 

56-118. 
1756 A. CRUQUENAIRE, "Le rôle du juge en matière d'interprétation du contrat" in P. WERY en S. STIJNS (eds.), De rol van de 

rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, 287. 
1757 Cass. 1 maart 1984, Arr.Cass. 1983-84, 831; Bull. 1984, 764; Pas. 1984, I, 764; B. MAES, "Bewijskracht en bewijswaarde: 

kanttekeningen bij de rechtspraak van het Hof van Cassatie", P&B 1995, 145. 
1758 Cass. 1 maart 1984, Arr.Cass. 1983-84, 831; Bull. 1984, 764; Pas. 1984, I, 764. 
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vanuit het perspectief van het Engelse interpretatiesysteem, waar de werkelijke subjectieve 

partijwil geen aandacht krijgt, maar zelfs ondanks de objectiviteit van het Engelse 

interpretatiesysteem liggen de uitzonderingen vandaag de dag onder vuur. Bovendien voegde 

Lord HOFFMANN zelf nog een extra beperking toe aan zijn tweede interpretatieregel.1759 In 

BCCI v. Ali stelde hij dat enkel enkel "anything which a reasonable man would have regarded 

as relevant" deel kan uitmaken van de matrix of fact.1760 Hiermee wilde hij vermijden dat 

partijen zich zouden verliezen in het aanbrengen van bewijsmiddelen.1761 

Mr Naeem was een werknemer bij de Bank of Credit and Commerce International sinds juni 

1985. In 1990 werd de bank gereorganiseerd, wat resulteerde in een ontslag van tal van 

werknemers. Naeem sloot een contract met de bank, waarin de partijen overeenkwamen dat 

Naeem een ontslagvergoeding zou ontvangen. Partijen namen het volgende op: "[Mr Naeem] 

agrees to accept the terms set out in the documents attached in full and final settlement of all 

or any claims whether under statute, Common Law or in Equity of whatsoever nature that exist 

or may exist and, in particular, all or any claims rights or applications of whatsoever nature 

that the Applicant has or may have or has made or could make in or to the Industrial Tribunal, 

except the Applicant's rights under the Respondent's [the bank's] pension scheme." Later bleek 

dat de bank al jaren insolvent was en was blijven bestaan door corrupte praktijen. Een heel 

aantal werknemers stelde een vordering in tegen de bank, omdat ze, door het stigma verbonden 

aan de oneerlijke praktijken van BCCI, moeilijk in een andere bank werk vonden. Naeem wilde 

eveneens een dergelijke aanklacht indienen. BCCI stelde dat dit onmogelijk was, omdat Naeem 

een full and final settlement of all or any claims had getekend. De vraag stelde zich dus naar 

de interpretatie van het gesloten contract. Hadden partijen hiermee bedoeld dat er later geen 

enkele vordering meer kon worden ingesteld tegen de bank, ook niet op basis van een claim 

waarover hij nog niets wist bij de contractsluiting? Lord Hoffmann besloot dat enkel de context 

over deze vraag uitsluitsel kon geven: "The background is however very important. I should in 

passing say that when, in Investors Compensation Scheme Ltd v West Bromwich Building 

Society [1998] 1 WLR 896, 913, I said that the admissible background included "absolutely 

anything which would have affected the way in which the language of the document would have 

been understood by a reasonable man", I did not think it necessary to emphasise that I meant 

                                                 
1759 Engeland: Static Control Components (Europe) Ltd v Egan [2004] EWCA Civ 392; [2004] 2 Lloyd's Rep. 429; (2004) 

148 S.J.L.B. 507 ("When the principles in the ICS case were first enunciated, there were fears that the courts would on simple 

questions of the construction of deeds and documents be inundated with background material. Lord Hoffmann recognised this 

risk by emphasising in BCCI v Ali [2002] 1 AC 251 at 269 that his reference to "absolutely anything" in his second proposition 

was to anything that a reasonable man would have regarded as relevant."); N. ANDREWS, Contract Law, Cambridge, 

Cambridge University Press, 2015, 367; T. BINGHAM, "A new thing under the sun? The interpretation of contract and the ICS 

decision", Edin. L.R. 2008, 380; F. N. BOTCHWAY en K. A. CHOONG, "Not Ready for Change? The English Courts and Pre-

Contractual Negotiations", Int'l Law. 2011, 627; M. CHEN-WISHART, Contract Law, Oxford, Oxford University Press, 2015, 

407; M. A. CLARKE, "The interpretation of (transnational) commercial contracts according to English law", NTHR 2005, 117; 

N. KORNET, Contract interpretation and gap filling: comparative and theoretical perspectives, Antwerpen, Intersentia, 2006, 

168; G. MCMEEL, "Prior negotiations and subsequent conduct - the next step forward for contractual interpretation?", LQR 

2003, 279; G. MCMEEL, "'The Principles and Policies of Contractual Construction" in A. BURROWS en E. PEEL (eds.), Contract 

Terms, Oxford, Oxford University Press, 2007, 45; G. MCMEEL, The Construction of Contracts, Oxford, Oxford University 

Press, 2007, 31; E. PEEL, The Law of Contract, Londen, Sweet and Maxwell, 2011, 209; R. P. J. L. TJITTES, "Uitleg van 

schriftelijke contracten", RMT 2005, 5; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 

2009, 75. 
1760 Engeland: BCCI v. Ali [2001] 1 All ER 961. 
1761 Engeland: BCCI v. Ali [2001] 1 All ER 961 ("I was certainly not encouraging a trawl through "background" which could 

not have made a reasonable person think that the parties must have departed from conventional usage."); N. ANDREWS, 

Contract Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, 367; D. W. MCLAUCHLAN, "Contract Interpretation: What is it 

about?", Sydney L. Rev. 2009, 11; G. MCMEEL, "Prior negotiations and subsequent conduct - the next step forward for 

contractual interpretation?", LQR 2003, 279. 
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anything which a reasonable man would have regarded as relevant. I was merely saying that 

there is no conceptual limit to what can be regarded as background. It is not, for example, 

confined to the factual background but can include the state of the law (as in cases in which 

one takes into account that the parties are unlikely to have intended to agree to something 

unlawful or legally ineffective) or proved common assumptions which were in fact quite 

mistaken. But the primary source for understanding what the parties meant is their language 

interpreted in accordance with conventional usage: "we do not easily accept that people have 

made linguistic mistakes, particularly in formal documents". I was certainly not encouraging 

a trawl through "background" which could not have made a reasonable person think that the 

parties must have departed from conventional usage." Naeem werd, op basis van een 

diepgaand onderzoek van de omstandigheden die de sluiting van het contract omringden, in 

het gelijk gesteld.1762 

§2. Persoonlijkheid van de partijen 

 HOEDANIGHEID, EIGENHEID EN PERSOONLIJKHEID VAN PARTIJEN RELEVANT EXTERN 

ELEMENT – Een eerste element dat regelmatig interessant is bij de uitlegging van onduidelijke 

rechtshandelingen, is de persoonlijkheid, de hoedanigheid en de eigenheid van de partijen.1763  

Mevrouw Lemer, een joodse dame, liet bij testament van 23 februari 1978 al haar goederen na 

aan verschillende joodse verenigingen. Op 3 november 1987 stelde ze een nieuw testament op, 

waarbij ze een koppel van de Joodse gemeenschap aanwees als legataris, onder last een som 

uit te betalen aan twee van de vroeger vermelde joodse verenigingen. In het testament gaf ze 

ook weer het vorige testament te herroepen. Op 27 februari 1992 maakte ze opnieuw een 

testament op, waarin ze het testament van 3 november herriep. Bij haar overlijden maakten 

zowel de joodse verenigingen, die als algemene legatarissen aangesteld waren in het testament 

van 1978, als de Belgische Staat, aanspraak op de erfenis. De vraag was aan de orde of 

mevrouw Lemer door de herroeping van haar testament van 1987 het testament van 1978 

opnieuw gelding had willen geven. De rechtbank ging op zoek naar de werkelijke bedoeling 

van de erflaatster en hield hierbij rekening met extrinsieke elementen. Het feit dat mevrouw 

Lemer verschillende testamenten had gemaakt, wees erop dat ze niet had gewild dat haar 

goederen ab intestato de staat zouden toevallen. Ook de persoonlijkheid van de testatrice was 

van doorslaggevend belang. Ze kwam uit een joodse familie, was erg getekend door de 

holocaust en vertoonde tijdens haar leven een grote solidariteit ten opzichte van de joodse 

                                                 
1762 Engeland: BCCI v. Ali [2001] 1 All ER 961. 
1763 Cass. 24 februari 1938, Pas. 1938, I, 66 ("De interpretatie van de feitenrechter die niet onverenigbaar is met de 

bewoordingen van de akte en gebaseerd op extrinsieke omstandigheden zoals de aard van de lening, de persoon van de 

contractanten, de gebruiken en de modaliteiten in het reglement van de operatie, is soeverein."); Rb. Brussel 15 april 2008, 

Rev.not.b. 2009, 377; Vred. Westerlo 1 september 2000, RW 2002-03, 513; T.Not. 2002, 570 ("[…] heeft het Hof van Cassatie 

vanaf het begin van de jaren tachtig gesteld dat om de werkelijke draagwijdte te bepalen van wat partijen gezamenlijk hebben 

gewild, ook een beroep mag worden gedaan op de zin en de draagwijdte van de akte (niet alleen maar op de bewoordingen 

ervan), dus op zogenaamde 'extrinsieke elementen' zoals daar zijn […] de persoonlijkheid van partijen, […]."); L. CORNELIS, 

"Les clauses d'exonération de responsabilité couvrant la faute personnelle et leur interprétation" (noot onder Cass. 22 maart 

1979), RCJB 1981, 211; E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 114; B. DE 

CONINCK, "Le droit commun de l'interprétation des contrats", DAOR 2001, 40; Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" 

in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 167; B. VEECKMANS, "Interpretatie en aanverwante 

rechtsbegrippen in geschillen tussen contractanten", Limb.Rechtsl. 2000, 336; J. WAELKENS, "Interpretatie van een 

borgtochtovereenkomst" (noot onder Cassatie 1 maart 2012), DAOR 2013, 100. Frankrijk: P. GRIMALDI, "Interprétation du 

testament" in Dalloz action. Droit patrimonial de la famille, Parijs, Editions Dalloz, losbl., n° 323.83; R. LE GUIDEC, "Fasc. 

10: Donations et testaments – institution d'héritier et legs – Catégoriets. Eléments constitutifs. Modalités" in JurisClasseur 

Civil Code, losbl., n° 17; J. LOPEZ SANTA MARIA, Les systèmes d'interprétation des contrats, proefschrift Parijs, 1968, 51; M. 

H. MALEVILLE, Pratique De l'interprétation Des Contrats: Etude Jurisprudentielle, Rouen, Université De Rouen, 1991, 168. 
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gemeenschap. De rechter stelde dus dat de testatrice had gewild haar oude testament terug tot 

leven te wekken.1764 

 PERSOONLIJKHEID VAN DE PARTIJEN IS FEIT DAT AANLEIDING KAN GEVEN TOT VERMOEDEN 

MET LAGE WETTELIJKE BEWIJSWAARDE IN BELGISCH-FRANS BURGERLIJK RECHT – De 

hoedanigheid van de partijen kan in een geschil voor de rechter worden aangebracht als een feit 

dat aanleiding kan geven tot een vermoeden. Vermoedens zijn gevolgtrekkingen die de wet 

(wettelijke vermoedens) of de rechter (rechterlijke of feitelijke vermoedens) afleidt uit een 

bekend feit om te besluiten tot een onbekend feit (artikel 1349 BW/CC. Deze bepaling is met 

ingang van 1 oktober 2016 geschrapt door de Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 

portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations).1765 

Een vermoeden komt steeds tot stand door een redenering via inductie door de rechter.1766 Hij 

vertrekt vanuit een gekend feit en leidt hier een onbekend feit uit af dat niet rechtstreeks 

bewezen is.1767 Er bestaat geen grens aan de aard van de feiten waarop de rechter mag voortgaan 

om te besluiten tot het bestaan van een vermoeden.1768 Vermoedens hebben een lage wettelijke 

bewijswaarde.1769 De rechter mag dus zelf soeverein oordelen of en in welke mate hij bij het 

beoordelen van het bewijs rekening houdt met vermoedens.1770 Deze lage wettelijke 

                                                 
1764 Rb. Brussel 15 april 2008, Rev.not.b. 2009, 377. 
1765 B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 432; R. DEKKERS, A. L. VERBEKE, N. CARETTE en 

K. VANHOVE, Handboek burgerlijk recht. 3: Verbintenissen, bewijsleer, gebruikelijke contracten, Antwerpen, Intersentia, 

2007, 437; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2: de algemene leer van de verbintenis, Brugge, die Keure, 2009, 175. 

Frankrijk: J. L. MOURALIS, "Preuve (1° modes de preuve)" in Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2014, n° 665. 
1766 Antwerpen 20 september 2005, FJF 2007, 45; TFR 2006 (samenvatting), 949 ("Dat derhalve vermoedens essentiële 

redeneringen zijn, door de rechter of de wetgever gemaakt, vertrekkend van een bekend feit of bekende feiten."); B. CATTOIR, 

Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 432; R. DEKKERS, A. L. VERBEKE, N. CARETTE en K. VANHOVE, 

Handboek burgerlijk recht. 3: Verbintenissen, bewijsleer, gebruikelijke contracten, Antwerpen, Intersentia, 2007, 437; S. 

STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2: de algemene leer van de verbintenis, Brugge, die Keure, 2009, 175. 
1767 Cass. 23 juni 2000, Arr.Cass. 2000, 1188; Bull. 2000, 1169 ("Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt ne tire pas des 

conséquences d'in fait connu à un fait inconnu et ne fonde donc pas sa décision sure une présomption."); Cass. 20 december 

2007, Pas. 2007, 2418; RW 2009-10, 955; TBBR 2008, 452, noot L. VAN VALCKENBORGH ("Feitelijke vermoedens zijn 

gevolgtrekkingen die de rechter, onder de voorwaarden van art. 1349 en 1353 B.W. uit een bekend feit kan afleiden om te 

besluiten tot een onbekend feit."); Cass. 14 mei 2012, Pas. 2012, 1070 ("Les présomptions constituent un mode de preuve d'un 

fait inconnu."); Antwerpen 20 september 2005, FJF 2007, 45; TFR 2006 (samenvatting), 949 ("Dat derhalve vermoedens 

essentiële redeneringen zijn, door de rechter of de wetgever gemaakt, vertrekkend van een bekend feit of bekende feiten."); B. 

CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 432; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2: de algemene 

leer van de verbintenis, Brugge, die Keure, 2009, 175. 
1768 B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 433 
1769 Cass. 22 april 2010, Pas. 2010, 1197; Rev.not.b. 2011, 318, noot P. DELNOY; Rev.trim.dr.fam. 2012, 245, noot; RW 2011-

12, 268, noot B. VERLOOY ("Vermoedens die niet bij wet zijn ingesteld worden aan het beleid van de rechter overgelaten, wat 

inhoudt dat de rechter onaantastbaar de bewijswaarde beoordeelt van de vermoedens waarop hij zich baseert."); B. CATTOIR, 

Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 444; B. GILLIS, "Het bewijs in geschillen van handelspraktijken", 

Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2008, 770; H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, "Het schriftelijk bewijs" in J. 

ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.3-18; D. MOUGENOT, Droit des 

obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002, 76; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2: de algemene leer van de verbintenis, 

Brugge, die Keure, 2009, 186; W. VANDENBUSSCHE en W. SYS, "Het bewijs door een schriftelijke getuigenverklaring. 

Commentaar bij de wet van 16 juli 2012. Verba volant, scripta manent?", T.Fam. 2013, 33. Frankrijk: J. FLOUR, J.-L. AUBERT 

en E. SAVAUX, Droit civil, Les obligations, 1. L'acte juridique, Parijs, A. Colin, 2008, 50. 
1770 Cass. 3 december 2007, Pas. 2007, 2187; RW 2010-11 (samenvatting), 197; TBO 2009, 89 ("In de gevallen waarin het 

bewijs door vermoedens wettelijk is toegestaan, beoordeelt de rechter in feite de bewijswaarde van de vermoedens waarop hij 

zijn beslissing grondt."); Cass. 20 december 2007, Pas. 2007, 2418; RW 2009-10, 955; TBBR 2008, 452, noot L. VAN 

VALCKENBORGH ("Hoewel de rechter op onaantastbare wijze het bestaan vaststelt van de feiten waarop hij zich baseert en 

hoewel de gevolgtrekkingen, die hij daaruit als vermoeden afleidt, aan zijn oordeel en beleid worden overgelaten, mag hij het 

rechtsbegrip feitelijke vermoedens, dat aan het toezicht van het Hof is onderworpen, niet miskennen of denatureren.."); Cass. 

9 mei 2008, Pas. 2008, 1148 ("In de gevallen waarin het bewijs door vermoedens wettelijk toegelaten is, beoordeelt de rechter 
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bewijswaarde verzet zich echter niet tegen de interpretatie van een geschreven rechtshandeling 

op basis van vermoedens, zolang de rechter geen abstractie maakt van de bewoordingen om de 

inhoud van de verbintenis te achterhalen boven de termen waarin de rechtshandeling gesteld is 

(nrs. 311 en volgende). 

Beckers sloot een huurovereenkomst met Cloes. Artikel 2 van het contract luidde: "De huur 

zal een duur hebben van vijftien achtereenvolgende jaren, te rekenen, met terugwerking, van 

den 16en september 1920." Op basis van dit artikel leek het alsof de huur zou aflopen op 15 

september 1935. Artikel 11 bepaalde echter: "De huurder zal het recht hebben deze huur, onder 

dezelfde voorwaarden, te verlengen voor een nieuwen termijn van vijftien jaar, mits hij de 

verhurende vennootschap verwittigt ten minste drie maanden voor het verstrijken van het 

vijftiende jaar van deze huur. Voor dezen nieuwen en tweeden termijn van vijftien jaar wordt 

den huursom gebracht op 10000 frank 's jaars, betaalbaar zoals hierboven gezegd." De vraag 

rees of partijen hier waren overeengekomen dat er na vijftien jaar een nieuwe huur van vijftien 

jaar kon ontstaan, wat dan een eenzijdige belofte uitmaakte, dan wel of de huur op zich 

aangegaan werd voor een onzekere termijn, namelijk ofwel vijftien, ofwel dertig jaar. De 

rechter gemaakte gebruik van externe elementen, waaruit hij vermoedens afleidde, om de juiste 

betekenis van de akte na te gaan. Het Hof van Cassatie oordeelde dat de bewijsregels die de 

voorrang van het schriftelijk bewijs weergeven niet geschonden waren: "Overwegende dat, 

wanneer een akte tot bewijs eener overeenkomst is ingeroepen, de rechter verplicht is de juiste 

draagwijdte op te zoeken welke de partijen, die de akte hebben doen opmaken, aan deze hebben 

willen geven. […] Overwegende dat hij, daarna op uitwendige feitelijke bestanddeelen 

waarvan hij op bindende wijze het bestaan vaststelt, vermoedens grondt, waarvan hij soeverein 

de bewijskracht waardeert, en dat hij daaruit het bewijs afleidt, dat, naar het 

gemeenschappelijk inzicht, de betwiste akte een huur met onzekeren duur bewijst. Overwegene 

dat het bestreden vonnis, dat gemotiveerd is, een juiste toepassing maakt van de regels over 

het schriftelijk bewijs, en dat het niet weigert aan de overeenkomst, zoals ze bewezen is, haar 

uitwerksels te geven."1771 

 PERSOONLIJKHEID VAN DE PARTIJEN VINDT NEERSLAG IN "MAATSCHAPPELIJKE KRINGEN" 

IN HAVILTEX-REGEL – De hoedanigheid van de partijen krijgt in de Nederlandse Haviltex-

norm een concrete invulling in de "maatschappelijke kringen" van de partijen.1772 De 

                                                 
in feite de bewijswaarde van die waarop hij zijn beslissing grondt."); Cass. 22 april 2010, Pas. 2010, 1197; Rev.not.b. 2011, 

318, noot P. DELNOY, P.; Rev.trim.dr.fam. 2012, 245, noot; RW 2011-12, 268, noot B. VERLOOY ("Vermoedens die niet bij wet 

zijn ingesteld worden aan het beleid van de rechter overgelaten, wat inhoudt dat de rechter onaantastbaar de bewijswaarde 

beoordeelt van de vermoedens waarop hij zich baseert, waarbij hij evenwel het rechtsbegrip feitelijk vermoeden niet mag 

miskennen."); B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 444-445; R. DEKKERS, A. L. VERBEKE, N. 

CARETTE en K. VANHOVE, Handboek burgerlijk recht. 3: Verbintenissen, bewijsleer, gebruikelijke contracten, Antwerpen, 

Intersentia, 2007, 438; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2: de algemene leer van de verbintenis, Brugge, die Keure, 2009, 

176. Frankrijk: J. FLOUR, J.-L. AUBERT en E. SAVAUX, Droit civil, Les obligations, 1. L'acte juridique, Parijs, A. Colin, 2008, 

50. 
1771 Cass. 4 april 1941, Arr. Cass. 1941, 72, concl. O.M.; Pas. 1941, I, 120, concl. O.M. 
1772 Nederland: HR 26 oktober 2001, JOL 2001, 567 ("Agenten hebben met hun door het hof verworpen stelling onmiskenbaar 

een beroep willen doen op het feit dat de Hoge Raad in het Haviltex-arrest heeft geoordeeld dat bij de uitleg van (bedingen in) 

overeenkomsten mede van belang kan zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van 

zodanige partijen kan worden verwacht."); HR 20 februari 2004, AV&S 2004, 26 ("In praktisch opzicht is de taalkundige 

betekenis die deze bewoordingen, gelezen in de context van dat geschrift als geheel, in (de desbetreffende kring van) het 

maatschappelijk verkeer normaal gesproken hebben, bij de uitleg van dat geschrift vaak wel van groot belang."); HR 23 april 

2010, JAR 2010, 127; RAR 2010, 99; RvdW 2010, 579; NJB 2010, 1023; PJ 2010, 157 (De professionele kringen worden 

aangeduid als "hoedanigheid".); HR 16 maart 2012, BNB 2012, 137 ("Daarbij kan mede van belang zijn tot welke 

maatschappelijke kringen pp. behoren en welke rechtskennis van zodanige pp. kan worden verwacht."); HR 3 oktober 2014, 
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maatschappelijke kringen duiden op de professionele, culturele en economische kringen 

waarbinnen de partijen zich bewegen.1773 De invloed van de maatschappelijke situatie van de 

partijen is tweeërlei. Wanneer partijen uit dezelfde kringen komen, houdt men bij uitleg 

rekening met de betekenis van woorden naar normaal spraakgebruik binnen de kring waartoe 

beide partijen behoren.1774 Aan de andere kant kan ook het feit dat de contractanten elk uit een 

verschillende kring komen, een rol spelen bij de uitlegging.1775 De evaluatie van het gebruik 

van technische termen is bijvoorbeeld anders bij een B2C contract dan in een B2B contract 

tussen ondernemers binnen dezelfde branche.1776 In een B2C relatie maken de partijen niet van 

                                                 
ECLI:NL:HR:2014:2891, www.rechtspraak.nl ("Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen 

behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht."); 's-Hertogenbosch 28 mei 1984, BNB 1984, 250 

("Er is noch op grond van de maatschappelijke kringen waartoe de contractpartners behoren noch op grond van de 

rechtskennis die bij hen of hun adviseurs mag worden verwacht, aanleiding te veronderstellen dat zij met die overeenkomsten 

niet hebben bedoeld wat daarin wordt verwoord."); Arnhem-Leeuwarden 19 mei 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:3521, 

www.rechtspraak.nl ("Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke 

rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht. In praktisch opzicht is de taalkundige betekenis die de bewoordingen 

waarin deze bepalingen zijn gesteld, gelezen in de context van dat geschrift als geheel, in (de desbetreffende kring van) het 

maatschappelijk verkeer normaal gesproken hebben, bij de uitleg van dat geschrift vaak wel van groot belang."); P. S. BAKKER, 

"Uitleg van commerciële contracten (I)", WPNR 2011, 483; R. BIERENBROODSPOT, "Uitleg van overeenkomsten: maatwerk op 

basis van Haviltex", O&F 2008, 66; C. E. DRION en E. VAN WECHEM, "Kroniek van het vermogensrecht", NJB 2008, 936; A. 

S. HARTKAMP en C. H. SIEBURGH, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 6. 

Verbintenissenrecht. Deel III. Algemeen overeenkomstenrecht, Deventer, Kluwer, 2014, n° 364; R. P. J. L. TJITTES, "Uitleg 

van schriftelijke contracten", RMT 2005, 18; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 

2009, 39; M. H. WISSINK, "Interpretation" in D. BUSCH, E. H. HONDIUS, H. J. VAN KOOTEN, H. N. SCHELHAAS en W. M. 

SCHRAMA (eds.), The Principles of European Contract Law and Dutch Law – A Commentary, De Haag, Kluwer, 2002, 248. 
1773 Nederland: Rb. Rotterdam 1 april 2009, ECLI:NL:RBROT:2009:BI0582, www.rechtspraak.nl ("Bij de beantwoording van 

de vraag welke zin partijen over en weer redelijkerwijs aan de afspraken mochten toekennen en wat zij te dien aanzien 

redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten, kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren 

en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht. Overigens is de rechtbank van oordeel dat aan een 

taalkundige uitleg van de door partijen gemaakte afspraken in het onderhavige geval veel betekenis toekomt omdat het gaat 

om afspraken in het kader van overeenkomsten die zijn aangegaan tussen in beginsel twee gelijkwaardig te achten professionele 

partijen en die betrekking hebben op een zuiver commerciële transactie."); Rb. Amsterdam 22 april 2009, JOR 2010, 46 

("Daarbij weegt mee dat beide partijen bij het aangaan van de overeenkomst al enige jaren professioneel zaken deden, ook 

met elkaar."); P. S. BAKKER, "Uitleg van commerciële contracten (II)", WPNR 2011, 502; T. KOOPMANS, Conclusie bij HR 2 

april 1993, NJ 1993, 612; R. P. J. L. TJITTES, "Uitleg van schriftelijke contracten", RMT 2005, 18; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg 

van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 39-40; B. M. M. WEIFFENBACH en R. C. BERG, 

"Overnamecontracten" in B. WESSELS en T. H. M. VAN WECHEM (eds.), Contracteren in de internationale praktijk, Deventer, 

Kluwer, 2011, 415. 
1774 Nederland: HR 20 februari 2004, AV&S 2004, 26 ("In praktisch opzicht is de taalkundige betekenis die deze bewoordingen, 

gelezen in de context van dat geschrift als geheel, in (de desbetreffende kring van) het maatschappelijk verkeer normaal 

gesproken hebben, bij de uitleg van dat geschrift vaak wel van groot belang."); Amsterdam 22 september 2009, JOR 2011, 239 

("De maatschappelijke kringen van DHB en Straet en de bij hen beschikbare rechtskennis zijn niet "zodanig uiteenlopend" dat 

daarmee bij de uitleg van de Betalingsgarantie rekening zou moeten worden gehouden ten gunste van Straet."); Arnhem-

Leeuwarden 19 mei 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:3521, www.rechtspraak.nl ("Daarbij kan mede van belang zijn tot welke 

maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht. In praktisch 

opzicht is de taalkundige betekenis die de bewoordingen waarin deze bepalingen zijn gesteld, gelezen in de context van dat 

geschrift als geheel, in (de desbetreffende kring van) het maatschappelijk verkeer normaal gesproken hebben, bij de uitleg van 

dat geschrift vaak wel van groot belang."); Rb. Overijssel 17 februari 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:755, www.rechtspraak.nl 

("Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige 

partijen kan worden verwacht. In praktisch opzicht is de taalkundige betekenis die de bewoordingen waarin deze bepalingen 

zijn gesteld - gelezen in de context die een dergelijk geschrift in het maatschappelijk verkeer normaal gesproken heeft - bij de 

uitleg van dat geschrift vaak wel van groot belang."); P. S. BAKKER, noot onder HR 5 april 2013, JOR 2013, 198; R. P. J. L. 

TJITTES, "Terug naar de tekst – een herwaardering van de tekstuele uitleg van contracten", WPNR 2007, 418.  
1775 Nederland: Amsterdam 22 september 2009, JOR 2011, 239 ("De maatschappelijke kringen van DHB en Straet en de bij 

hen beschikbare rechtskennis zijn niet "zodanig uiteenlopend" dat daarmee bij de uitleg van de Betalingsgarantie rekening zou 

moeten worden gehouden ten gunste van Straet."). 
1776 Nederland: HR 17 december 1976, NJ 1977, 241 ("Dat daarbij onder meer een rol kan spelen: […] b of, indien deze 

uitdrukking een vaststaande technische betekenis heeft, de partij die van deze betekenis is uitgegaan, mocht verwachten dat 
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dezelfde kring deel uit. Hun mate van deskundigheid, die van invloed is op de zin die ze zelf 

aan de bepalingen van een contract toekennen, verschilt.1777  

Shipdock verrichtte in de periode van 14 juli tot 23 augustus 1994 in opdracht van Sitram 

werkzaamheden aan het aan Sitram in eigendom toebehorende zeeschip Agboville. Op 23 

augustus 1994 sloten de partijen een "statement of agreed costs", waarin ze overeenkwamen 

dat Sitram 3 234 201 gulden aan Shipdock verschuldigd was. Op 22 augustus 1994 werd 

volgend "payment schedule" ondertekend: "M/V AGBOVILLE DRYDOCK AND REPAIRS 

PAYMENT SCHEDULE.  

The undersigned:  

- (X), represented by (B), 

- (Y), represented by (C), 

- ACSA 92 Antwerp, represented by (D), 

- Walina Antwerp, represented by (E)  

as agents of Sitram, and Sitram, represented by (F) and (G), Technical Director, herewith will 

commit themselves to respect the following schedule of settlement: […]" Op 9 mei 1995 hadden 

X, Y, ACSA 92 Antwerp en Walina Antwerp in totaal 2 800 880 gulden aan Shipdock betaald. 

Er bleef een openstaand bedrag over van 433 321 gulden. Shipdock legde beslag op de 

Agboville tot de openstaande som zou vereffend worden. Sitram is nadien failliet verklaard en 

de Agboville werd openbaar verkocht. Shipdock stelde een vordering in tegen X, Y, ACSA 92 

Antwerp en Walina Antwerp om het openstaande bedrag te betalen, ieder voor een op basis 

van de payment schedule berekend percentage. De gedaagden wierpen echter op dat ze zich in 

de payment schedule slechts verbonden hadden tot betaling van de daarin opgenomen bedragen 

als en voor zover zij in hun hoedanigheid van agent van Sitram zouden beschikken over 

fondsen van Sitram. Ze argumenteerden dat de in de overeenkomst opgenomen term "as 

agents" in scheepvaartkringen, waartoe alle partijen behoorden, "for and on behalf of owners" 

betekende. De feitenrechter stelde Shipdock in het gelijk. X, Y, ACSA 92 Antwerp en Walina 

Antwerp wierpen op voor de Hoge Raad dat het Hof had miskend dat het bij de uitleg van een 

schriftelijk contract niet (zozeer) gaat om wat een bepaalde in het contract gebruikt woord 

taalkundig of in het algemeen betekent, maar dat het daarbij (vooral) aankomt op de zin die 

partijen in de gegeven omstandigheden, waaronder de specifieke taalgebruiken in de 

betreffende branche, aan die notie mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien van 

elkaar mochten verwachten. De Hoge Raad beaamde dit: "Het Hof heeft nagelaten in te gaan 

                                                 
ook de andere partij deze betekenis zou kennen."); P. S. BAKKER, "Uitleg van commerciële contracten (II)", WPNR 2011, 504; 

R. P. J. L. TJITTES, "Uitleg van schriftelijke contracten", RMT 2005, 18-19; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke 

contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 40. 
1777 Nederland: HR 17 december 1976, NJ 1977, 241 ("Dat daarbij onder meer een rol kan spelen: […] c of de andere partij 

zich had voorzien van deskundige bijstand en de wederpartij mocht verwachten dat deze die betekenis kende en die andere 

partij daaromtrent voorlichtte."); Rb. Rotterdam 26 maart 2014, JA 2014, 70; TBR 2014, 175 ("Evides en Allianz zijn 

professionele partijen en Evides werd bovendien bijgestaan door een deskundig verzekeringsmakelaar. […]. Allianz mocht er 

op vertrouwen dat de overeenkomst die uiteindelijk is gesloten op deze wijze door Evides werd uitgelegd en dat deze dekking 

en de overeengekomen premie tot elkaar in verhouding stonden."); P. S. BAKKER, "Uitleg van commerciële contracten (II)", 

WPNR 2011, 504; J. HIJMA, C. C. VAN DAM, W. A. M. VAN SCHENDEL en W. L. VALK, Rechtshandeling en overeenkomst, 

Deventer, Kluwer, 2013, 281; R. P. J. L. TJITTES, "Uitleg van schriftelijke contracten", RMT 2005, 18-19; R. P. J. L. TJITTES, 

Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 40. 
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op de stelling van (eiseres) c.s. dat in scheepvaartkringen, waartoe alle partijen behoren, de 

term 'as agents' betekent 'for and on behalf of owners'. Indien het Hof van oordeel was dat deze 

omstandigheid niet relevant is, geeft dit oordeel blijk van een onjuiste rechtsopvatting omtrent 

de hiervoor bedoelde maatstaf. Indien het Hof die maatstaf niet heeft miskend, lijdt zijn 

beslissing aan een motiveringsgebrek doordat deze stelling van (eiseres) c.s. onbesproken is 

gebleven."1778 

 PERSOONLIJKHEID VAN DE PARTIJEN VINDT NEERSLAG IN "RECHTSKENNIS" IN HAVILTEX-

REGEL – De hoedanigheid van de partijen krijgt in de Nederlandse Haviltex-norm ook een 

concrete invulling in de "rechtskennis" van de partijen.1779 De rechtskennis, ook een onderdeel 

van de persoonlijkheid van de contractanten, is verbonden met de maatschappelijke kring 

waartoe de partijen behoren: van een bepaalde groep wordt een bepaalde kundigheid 

aangenomen.1780 De Haviltex-norm stelt immers "welke rechtskennis van zodanige partijen kan 

worden verwacht." Niet het werkelijk, effectief kennisniveau van de partijen is van belang, 

maar wel de mate waarin een bepaald inzicht zou moeten bestaan bij contractanten uit die 

bepaalde kring. Dit vloeit voort uit de formulering van de norm, die verwijst naar de kennis van 

die van de partijen kan worden verwacht. Rechtskennis omvat niet enkel de kennis van het 

recht, maar ook bijvoorbeeld financieel-economische kennis1781 en inzicht in de 

                                                 
1778 Nederland: HR 26 oktober 2001, JOL 2001, 567. 
1779 Nederland: HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635; HR 26 oktober 2001, JOL 2001, 567 ("Agenten hebben met hun door het 

hof verworpen stelling onmiskenbaar een beroep willen doen op het feit dat de Hoge Raad in het Haviltex-arrest heeft 

geoordeeld dat bij de uitleg van (bedingen in) overeenkomsten mede van belang kan zijn tot welke maatschappelijke kringen 

partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht."); HR 16 maart 2012, BNB 2012, 137 

("Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen pp. behoren en welke rechtskennis van zodanige pp. 

kan worden verwacht."); HR 3 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2891, www.rechtspraak.nl ("Daarbij kan mede van belang 

zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht."); 

's-Hertogenbosch 28 mei 1984, BNB 1984, 250 ("Er is noch op grond van de maatschappelijke kringen waartoe de 

contractpartners behoren noch op grond van de rechtskennis die bij hen of hun adviseurs mag worden verwacht, aanleiding te 

veronderstellen dat zij met die overeenkomsten niet hebben bedoeld wat daarin wordt verwoord."); Ktr. Eindhoven 15 april 

1993, WR 1993, 56 ("Ook bij deze benadering kiest de Kantonrechter voor het standpunt van de gedaagden omdat het hier 

enerzijds gaat – naar is gebleken – om doorsnee huurders, bij wie niet is gebleken van een rechtskennis op een uitgebreider 

schaal dan te verwachten bij doorsnee huurders en anderzijds van een professionele verhuurder die op grote schaal in diverse 

gemeenten woningen verhuurt."); P. S. BAKKER, "Uitleg van commerciële contracten (I)", WPNR 2011, 483; C. J. H. BRUNNER, 

noot onder HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635; M. F. E. BURGERS, "De uitleg van het concurrentiebeding bij een 

functiewijziging", ArbeidsRecht 2012, 38; C. E. DRION en E. VAN WECHEM, "Kroniek van het vermogensrecht", NJB 2008, 

936; A. S. HARTKAMP en C. H. SIEBURGH, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 

6. Verbintenissenrecht. Deel III. Algemeen overeenkomstenrecht, Deventer, Kluwer, 2014, n° 364; R. P. J. L. TJITTES, "Uitleg 

van schriftelijke contracten", RMT 2005, 18; C. JANSEN, "Contractsuitleg naar Nederlands en Engels recht" in Ius romanum - 

Ius commune - Ius hodiernum. Studies in honour of Eltjo J.H. Schrage on the occasion of his 65th birtday, Amsterdam, Scientia 

Verlag, 2010, 228; T. H. TANJA-VAN DEN BROEK, "Een kwestie van uitleg", WPNR 2002, 430; R. P. J. L. TJITTES, "Uitleg van 

schriftelijke contracten", RMT 2005, 18; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 

2009, 39; B. M. M. WEIFFENBACH en R. C. BERG, "Overnamecontracten" in B. WESSELS en T. H. M. VAN WECHEM (eds.), 

Contracteren in de internationale praktijk, Deventer, Kluwer, 2011, 415; M. H. WISSINK, "Interpretation" in D. BUSCH, E. H. 

HONDIUS, H. J. VAN KOOTEN, H. N. SCHELHAAS en W. M. SCHRAMA (eds.), The Principles of European Contract Law and 

Dutch Law – A Commentary, De Haag, Kluwer, 2002, 248. 
1780 Nederland: P. VAN SCHILFGAARDE, noot onder HR 13 maart 1981, AA 1981, 357. 
1781 Nederland: Amsterdam 22 september 2009, JOR 2011, 239 ("Straet is onderdeel van een professioneel vastgoedconcern 

dat belegt en handelt in onroerend goed. Aannemelijk is daarom dat zij bekend is met het financieren van vastgoed en in staat 

is de risico's die verbonden zijn aan de van haar verlengde zekerheden zoals (doorlopende) betalingsgaranties te beoordelen. 

De maatschappelijke kringen van DHB en Straet en de bij hen beschikbare rechtskennis zijn niet "zodanig uiteenlopend" dat 

daarmee bij de uitleg van de Betalingsgarantie rekening zou moeten worden gehouden ten gunste van Straet."); A. M. 

BIEGMAN-HARTOGH, Conclusie bij HR 8 maart 1985, NJ 1985, 468. 
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rechtshandeling en in de contractuele relatie.1782 Net zoals bij de maatschappelijke situatie, 

houdt men rekening met de kennis(as)symetrie van de partijen. Aan de ene kant is het feit dat 

beide partijen over eenzelfde rechtskennis beschikken, of zouden moeten beschikken, relevant 

in het uitleggingsproces.1783 Daarom is het steeds nuttig na te gaan of de partijen beiden zijn 

bijgestaan door professionele adviseurs.1784 Een gelijke kennis kan ook ontstaan wanneer één 

partij zelf een uitgebreide kennis en de andere partij zich laat bijstaan door deskundigen.1785 

Wie gecontracteerd heeft met de hulp van gespecialiseerde juristen, verhoogt natuurlijk zijn 

rechtskennis.1786 Aan de andere kant is een asymmetrie in kennis ook een voor de uitlegging 

relevante omstandigheid.1787 Daarom is ook de omstandigheid dat slechts één partij is bijgestaan 

door iemand met kennis van zaken, van wie te verwachten was dat hij het litigieus beding in de 

juiste zin zou begrijpen en de contractant op de hoogte stelde van deze betekenis, van belang in 

het kader van uitlegging.1788 

                                                 
1782 Nederland: HR 2 april 1993, NJ 1993, 612 ("Voorop moet worden gesteld dat de vraag of — naar Bongers had gesteld — 

uit de arbeidsovereenkomst voortvloeide dat ook in de periode waarin de CAO niet van toepassing was, recht op vergoeding 

van overwerk bestond, moet worden beantwoord aan de hand van wat partijen op dit punt over en weer uit elkaars verklaringen 

en gedragingen hebben afgeleid en in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mochten afleiden, mede in het licht van wat 

zij over en weer van elkaar aan inzicht mochten verwachten."); HR 7 juni 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE0644, 

www.rechtspraak.nl ("Dat de vraag of de werknemer ook in de periode waarin geen CAO van toepassing is recht kon doen 

gelden op vergoeding van overwerk, moet worden beantwoord aan de hand van wat partijen over en weer uit elkaars 

verklaringen en gedragingen hebben afgeleid en in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mochten afleiden, mede in het 

licht van wat zij over en weer van elkaar aan inzicht mochten verwachten."); M. S. BREEMAN, "Vijf jaar 'taalkundige uitleg' 

van commerciële contracten; een overzicht", MvV 2012, 330; G. J. KNIJP, "Uitgangspunten bij de uitleg van rechtshandelingen" 

(noot onder HR 31 mei 2002 en HR 28 juni 2002), NbBW 2002, 123; E VERHULP, noot onder HR 26 oktober 2007, NJ 2008, 

504. 
1783 Nederland: Amsterdam 13 september 2007, ECLI:NL:GHAMS:2007:BC0317, www.rechtspraak.nl ("[…] zodat partijen 

niet zodanig ongelijkwaardig zijn te achten dat dit van invloed dient te zijn op de uitleg van de overeenkomst."); Amsterdam 

22 september 2009, JOR 2011, 239 ("De maatschappelijke kringen van DHB en Straet en de bij hen beschikbare rechtskennis 

zijn niet "zodanig uiteenlopend" dat daarmee bij de uitleg van de Betalingsgarantie rekening zou moeten worden gehouden ten 

gunste van Straet."); M. S. BREEMAN, "Vijf jaar 'taalkundige uitleg' van commerciële contracten; een overzicht", MvV 2012, 

330. 
1784 Nederland: 's-Hertogenbosch 28 mei 1984, BNB 1984, 250 ("Er is noch op grond van de maatschappelijke kringen waartoe 

de contractpartners behoren noch op grond van de rechtskennis die bij hen of hun adviseurs mag worden verwacht, aanleiding 

te veronderstellen dat zij met die overeenkomsten niet hebben bedoeld wat daarin wordt verwoord."); P. S. BAKKER, "Uitleg 

van commerciële contracten (II)", WPNR 2011, 504; R. BIERENBROODSPOT, "Uitleg van overeenkomsten: maatwerk op basis 

van Haviltex", O&F 2008, 70; M. S. BREEMAN, "Vijf jaar 'taalkundige uitleg' van commerciële contracten; een overzicht", MvV 

2012, 330; C. E. DRION en E. VAN WECHEM, "Kroniek van het vermogensrecht", NJB 2008, 935; J. HIJMA, C. C. VAN DAM, W. 

A. M. VAN SCHENDEL en W. L. VALK, Rechtshandeling en overeenkomst, Deventer, Kluwer, 2013, 281; R. P. J. L. TJITTES, 

"Uitleg van schriftelijke contracten", RMT 2005, 18-19; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars 

Aequi Libri, 2009, 40; M. H. WISSINK, "Interpretation" in D. BUSCH, E. H. HONDIUS, H. J. VAN KOOTEN, H. N. SCHELHAAS en 

W. M. SCHRAMA (eds.), The Principles of European Contract Law and Dutch Law – A Commentary, De Haag, Kluwer, 2002, 

248. 
1785 Nederland: Amsterdam 13 september 2007, ECLI:NL:GHAMS:2007:BC0317, www.rechtspraak.nl ("Weliswaar kan niet 

worden vastgesteld dat [A] c.s. ten tijde van het sluiten van de overeenkomst zelf beschikte over kennis op professioneel niveau 

aangaande de overname van een onderneming door een andere onderneming en een daar in het verlengde van liggende 

beursnotering, maar [A] c.s. heeft zich bij de totstandkoming van de Shareholders Agreement laten bijstaan dan wel 

vertegenwoordigen door professionele adviseurs, onder wie zijn advocaat alsmede de toenmalige CEO van Cignal, [X], zodat 

partijen niet zodanig ongelijkwaardig zijn te achten dat dit van invloed dient te zijn op de uitleg van de overeenkomst."). 
1786 Nederland: R. BIERENBROODSPOT, "Uitleg van overeenkomsten: maatwerk op basis van Haviltex", O&F 2008, 70.  
1787 Nederland: Amsterdam 22 september 2009, JOR 2011, 239 ("De maatschappelijke kringen van DHB en Straet en de bij 

hen beschikbare rechtskennis zijn niet "zodanig uiteenlopend" dat daarmee bij de uitleg van de Betalingsgarantie rekening zou 

moeten worden gehouden ten gunste van Straet."). 
1788 Nederland: HR 17 december 1976, NJ 1977, 241 ("Dat daarbij onder meer een rol kan spelen: […] c of de andere partij 

zich had voorzien van deskundige bijstand en de wederpartij mocht verwachten dat deze die betekenis kende en die andere 

partij daaromtrent voorlichtte."); HR 27 januari 1989, NJ 1989, 816 ("Indien voor een der pp. een deskundige tussenpersoon 

optrad, zal daarbij moeten worden uitgegaan van hetgeen zich tussen deze en de andere partij heeft afgespeeld en zal in het 
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De Nederlandse Stichting voor Andere Woonvormen verhuurde vanaf 15 november 1987 een 

woning aan de heer van Heesch en mevrouw Kempe voor een maandelijks bedrag van 617,50 

gulden. De huurovereenkomst eindigde op 1 augustus 1989. In hun contract namen partijen op: 

"Artikel 4. Door de overheid wordt op grond van de Beschikking Geldelijke Steun Particuliere 

Huurwoningen 1975 een bijdrage verstrekt en de huurprijs zal derhalve definitief worden 

vastgesteld door het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Indien de door 

voornoemd Ministerie vast te stellen huurprijs t.z.t. hoger wordt bepaald dan de onder artikel 

3 genoemde, komen huurder en verhuurder nu voor alsdan deze hoger huurprijs overeen, vanaf 

het tijdstip waarop de huurprijs door het Ministerie is vastgesteld." Bij beschikking van 15 

november 1990 stelde het Ministerie de huurprijs voor de woning definitief vast. De Stichting 

vorderde vanwege de heer van Heesch en mevrouw Kempe het verschil tussen de voorlopige 

en definitieve huurprijs, zoals door de minister vastgesteld. Het koppel weigerde dit te betalen, 

omdat de bij beschikking vastgestelde hogere huurprijs slechts verschuldigd was vanaf 15 

november 1990, te weten het tijdstip waarop de beschikking werd genomen. Zij baseerden zich 

hierbij op de tekst van artikel 4 van het contract. De Kantonrechter was van oordeel dat dit 

artikel niet voor interpretatie vatbaar was, omdat het duidelijk aangaf dat de hogere vergoeding 

inderdaad slechts moest betaald worden vanaf het tijdstip van de beschikking en voegde eraan 

toe dat een uitleg op basis van het Haviltex-criterium tot dezelfde uitkomst zou leiden: "omdat 

het bij uitleg van het artikel […] op de zin aankomt, die partijen in de geven omstandigheden 

over en weer redelijkerwijs aan de bepalingen in het artikel mochten toekennen en op hetgeen 

zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten, waarbij van belang kan zijn 

tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van hen kan 

worden verwacht. Ook bij deze benadering kiest de Kantonrechter voor het standpunt van de 

gedaagden omdat het hier enerzijds gaat – naar is gebleken – om doorsnee huurders, bij wie 

niet is gebleken van een rechtskennis op een uitgebreider schaal dan te verwachten bij 

doorsnee huurders en anderzijds van een professionele verhuurder die op grote schaal in 

diverse gemeenten woningen verhuurt."1789 

De aandacht voor de rechtskennis van de partijen heeft tot gevolg dat, als de partijen 

buitenlanders zijn, ook kennis van buitenlands recht van belang kan zijn.1790 

Shu werkte met ingang van 8 februari 1980 als kok in het Chinees-Indisch restaurant 'Lotus' te 

Halsteren. Dit restaurant was eigendom van een zuster van Lam. Bij zijn indiensttreding voerde 

Lam met Shu de onderhandelingen over loon en werktijden. Lam betaalde ook elke maand aan 

                                                 
bijzonder moeten worden gelet op hetgeen die partij uit de verklaringen en gedragingen van die tussenpersoon heeft afgeleid 

en heeft mogen afleiden."); Rb. Rotterdam 26 maart 2014, JA 2014, 70; TBR 2014, 175 ("Evides en Allianz zijn professionele 

partijen en Evides werd bovendien bijgestaan door een deskundig verzekeringsmakelaar. […]. Allianz mocht er op vertrouwen 

dat de overeenkomst die uiteindelijk is gesloten op deze wijze door Evides werd uitgelegd en dat deze dekking en de 

overeengekomen premie tot elkaar in verhouding stonden."); P. S. BAKKER, "Uitleg van commerciële contracten (II)", WPNR 

2011, 504; R. BIERENBROODSPOT, "Uitleg van overeenkomsten: maatwerk op basis van Haviltex", O&F 2008, 70; C. E. DRION 

en E. VAN WECHEM, "Kroniek van het vermogensrecht", NJB 2008, 935; J. HIJMA, C. C. VAN DAM, W. A. M. VAN SCHENDEL 

en W. L. VALK, Rechtshandeling en overeenkomst, Deventer, Kluwer, 2013, 281; R. P. J. L. TJITTES, "Uitleg van schriftelijke 

contracten", RMT 2005, 18-19; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 40; 

M. H. WISSINK, "Interpretation" in D. BUSCH, E. H. HONDIUS, H. J. VAN KOOTEN, H. N. SCHELHAAS en W. M. SCHRAMA (eds.), 

The Principles of European Contract Law and Dutch Law – A Commentary, De Haag, Kluwer, 2002, 248. 
1789 Nederland: Ktr. Eindhoven 15 april 1993, WR 1993, 56. 
1790 Nederland: HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635; HR 18 november 1983, NJ 1984, 345 ("Voorts is niet in te zien waarom bij 

de beantwoording naar Nederlands recht van de vraag wat Shu en Lam met betrekking tot het punt bij wie Shu in dienst trad, 

over en weer uit elkaars verklaringen en gedragingen mochten afleiden, gangbare Chinese maatstaven omtrent wie als 

werkgever mag worden beschouwd, geen rol zouden mogen spelen, nu Shu en Lam Chinezen zijn en bij de beantwoording van 

de vermelde vraag mede moet worden gelet op de inzichten en verwachtingen in de kring van personen, waartoe de betreffende 

pp. behoren."); C. E. DRION en E. VAN WECHEM, "Kroniek van het vermogensrecht", NJB 2008, 936. 
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Shu zijn loon uit. Ongeveer vier keer per week kwam Lam in het restaurant te Halsteren, en bij 

deze gelegenheid gaf hij instructies aan Shu. Op 22 juli 1980 ontsloeg Lam Shu op staande 

voet. Hierover ontstond een geschil. Shu eiste vanwege Lam een bedrag van 2000 gulden per 

maand, vermeerderd met vakantiegeld en een evenredig deel van de eindejaarsuitkering, vanaf 

21 juli 1980 tot de dag waarop het dienstverband op rechtsgeldige wijze zou zijn beëindigd. 

Lam weigerde dit uit te betalen, omdat hij steeds namens zijn zuster, eigenaresse van het 

restaurant, had gehandeld. Shu stelde dat Lam bij hem de schijn had gewekt zijn wederpartij te 

zijn geweest bij de arbeidsovereenkomst en dat hij op deze schijn had mogen vertrouwen, zodat 

Lam daaraan verbonden was. De Hoge Raad was van mening dat hier moest nagegaan worden 

wat de partijen redelijkerwijs uit elkaars verklaringen en gedragingen hadden kunnen afleiden 

bij de sluiting van het contract: "Voorts is niet in te zien waarom bij de beantwoording naar 

Nederlands recht van de vraag wat Shu en Lam met betrekking tot het punt bij wie Shu in dienst 

trad, over en weer uit elkaars verklaringen en gedragingen mochten afleiden, gangbare 

Chinese maatstaven omtrent wie als werkgever mag worden beschouwd, geen rol zouden 

mogen spelen, nu Shu en Lam Chinezen zijn en bij de beantwoording van de vermelde vraag 

mede moet worden gelet op de inzichten en verwachtingen in de kring van personen, waartoe 

de betreffende partijen behoren."1791  

 INVOEGEN TOELAATBAARHEID RECHTSKENNIS EN MAATSCHAPPELIJKE KRINGEN IN REGEL 

IS NUTTELOOS, OMDAT PERSOONLIJKHEID VAN DE PARTIJEN IN ELK GEVAL MAG GEBRUIKT 

WORDEN BIJ INTERPRETATIE – Is de expliciete vermelding van de maatschappelijke kringen en 

de rechtskennis in een interpretatieregel wel nuttig? Het is nogal onduidelijk waarom nu net 

deze specifieke omstandigheden als relevante externe elementen in de Haviltex-norm zijn 

ingevoegd. De formulering van de toevoeging ("mede") maakt duidelijk dat dit niet de enige 

contextuele elementen zijn die mogen gebruikt worden bij de uitlegging van een 

overeenkomst.1792 Bovendien stelt de regel dat de elementen van belang kunnen zijn, wat erop 

wijst dat ze niet in elke concrete casus effectief nuttig zijn.1793 Het hoeft dan ook niet te 

verwonderen dat men bij het bespreken van de Haviltex-regel in vele gevallen voorbijgaat aan 

de toevoeging over de maatschappelijke kringen en de rechtskennis van de partijen1794 en dat 

wie deze aanvulling wel vermeldt, dit zeer kort doet, meestal door een eenvoudige vermelding 

van de termen maatschappelijke kringen en rechtskennis, zonder enige verdere uitleg.1795 Het 

                                                 
1791 Nederland: HR 18 november 1983, NJ 1984, 345. 
1792 Nederland: Rb. Amsterdam 28 juni 2000, JOR 2000, 249 ("In dat verband kunnen, onder andere, van belang zijn de 

maatschappelijke kringen waartoe partijen behoren en de rechtskennis die van hen kan worden verwacht."). 
1793 Nederland: HR 2 april 1993, NJ 1993, 612 ("[…] waarbij mede van belang is althans kan zijn tot welke maatschappelijke 

kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht."). 
1794 Nederland: Zie bijvoorbeeld N. KORNET, Contract interpretation and gap filling: comparative and theoretical 

perspectives, Antwerpen, Intersentia, 2006, 31; A. C. VAN SCHAIK, "Uitlegregels", WNPR 1998, 272 
1795 Nederland: P. S. BAKKER, "Uitleg van commerciële contracten (I)", WPNR 2011, 479; R. BIERENBROODSPOT, "Uitleg van 

overeenkomsten: maatwerk op basis van Haviltex", O&F 2008, 66; M. F. E. BURGERS, "De uitleg van het concurrentiebeding 

bij een functiewijziging", ArbeidsRecht 2012, 38; C. E. DRION en E. VAN WECHEM, "Kroniek van het vermogensrecht", NJB 

2008, 935-936; A. S. HARTKAMP en C. H. SIEBURGH, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 

Burgerlijk Recht. 6. Verbintenissenrecht. Deel III. Algemeen overeenkomstenrecht, Deventer, Kluwer, 2014, n° 364; J. HIJMA, 

C. C. VAN DAM, W. A. M. VAN SCHENDEL en W. L. VALK, Rechtshandeling en overeenkomst, Deventer, Kluwer, 2013, 281-

282; T. H. TANJA-VAN DEN BROEK, "Een kwestie van uitleg", WPNR 2002, 431-432; T. H. TANJA-VAN DEN BROEK, "Uitleg van 

overeenkomsten in het familierecht", WPNR 2005, 862; R. P. J. L. TJITTES, "Uitleg van schriftelijke contracten", RMT 2005, 

18-19; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 39-40; P. VAN SCHILFGAARDE, 

noot onder HR 13 maart 1981, AA 1981, 357; N. VAN TIGGELE-VAN DER VELDE, "Uitleg in het verzekeringsrecht", AV&S 2012, 

(9) n° 2.1.; B. WESSELS, "Drie vuistregels voor de uitleg van algemene voorwaarden", WPNR 1996, 719; M. H. WISSINK, 
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invoegen van de precisering in een interpretatieregel is dan ook in de praktijk van weinig nut. 

Ook zonder deze vermelding maken de maatschappelijke kringen van de partijen en hun 

rechtskennis interessante externe elementen uit.  

§3. Precontractuele onderhandelingen 

A. Inleiding 

 GEBRUIK VAN VOORAFGAANDE ONDERHANDELINGEN VERSCHILT AFHANKELIJK VAN 

INTERPRETATIESYSTEEM – Een tweede concrete categorie van externe elementen, die in 

verschillende onderzochte stelsels een wettelijke neerslag heeft gevonden, zijn de aan het 

contract voorafgaande onderhandelingen (nrs. 487 en volgende), die bestaan uit voorafgaande 

en begeleidende contracten en afspraken (nrs. 488 en volgende), voorafgaande ontwerpen (nrs. 

496 en volgende) en precontractuele briefwisseling (nrs. 498 en volgende). Het nut van deze 

categorie wordt evenwel niet in alle jurisdicties in gelijke mate aanvaard (nrs. 500 en volgende). 

Zowel de DCFR1796 als de Unidroit Principes1797 en het Weens Koopverdrag1798 geven expliciet 

aan dat de voorafgaande onderhandelingen mogen gebruikt worden bij uitlegging. Ook in 

andere systemen aanvaardt men de interpretatieve waarde van deze omstandigheden, hoewel 

deze niet wettelijk bepaald is. Een uitzondering bestaat in de Engelse Investors-norm, die de 

interpretatieve waarde van voorafgaande onderhandelingen ontkent.  

B. Begrip precontractuele onderhandelingen  

 VOORAFGAANDE ONDERHANDELINGEN GEBEUREN IN PRECONTRACTUELE PERIODE EN 

LEIDEN VAAK TOT OPSTELLEN PRECONTRACTUELE DOCUMENTEN – Aan de sluiting van een 

contract gaan regelmatig allerhande besprekingen tussen de partijen vooraf, waarbij 

onderhandelingen worden gevoerd, inlichtingen worden uitgewisseld, voorstellen en 

tegenvoorstellen worden gedaan, en voorbereidende en/of begeleidende overeenkomsten 

worden gesloten.1799 Deze periode, die vooraf gaat aan de sluiting van de overeenkomst, is de 

                                                 
"Interpretation" in D. BUSCH, E. H. HONDIUS, H. J. VAN KOOTEN, H. N. SCHELHAAS en W. M. SCHRAMA (eds.), The Principles 

of European Contract Law and Dutch Law – A Commentary, De Haag, Kluwer, 2002, 248. 
1796 DCFR: Artikel II - 8:102 DCFR: "Relevant matters. (1) In interpreting the contract, regard may be had, in particular, to: 

(a) the circumstances in which it was concluded, including the preliminary negotiations; (b) the conduct of the parties, even 

subsequent to the conclusion of the contract; (c) the interpretation which has already been given by the parties to terms or 

expressions which are the same as, or similar to, those used in the contract and the practices they have established between 

themselves; (d) the meaning commonly given to such terms or expressions in the branch of activity concerned and the 

interpretation such terms or expressions may already have received; (e) the nature and purpose of the contract; (f) usages; 

and (g) good faith and fair dealing." 
1797 Unidroit Principes: Artikel 4.3 Unidroit Principes: "Relevant circumstances. In applying Articles 4.1 and 4.2, regard shall 

be had to all the circumstances, including (a) preliminary negotiations between the parties; (b) practices which the parties 

have established between themselves; (c) the conduct of the parties subsequent to the conclusion of the contract; (d) the nature 

and purpose of the contract; (e) the meaning commonly given to terms and expressions in the trade concerned; (f) usages." 
1798 CISG: Artikel 8(3) CISG: "Bij het bepalen van de bedoeling van een partij of de zin die een redelijk persoon daaraan zou 

hebben toegekend, dient naar behoren rekening te worden gehouden met alle ter zake dienende omstandigheden van het geval, 

waaronder begrepen de onderhandelingen, eventuele handelwijzen die tussen partijen gebruikelijk zijn, gewoonten en alle 

latere gedragingen van partijen." 
1799 M. BOLLEN, "Letter of intent" in Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven, Mechelen, Kluwer, losbl., inleiding; A. DE 

BOECK, "Precontractuele aansprakelijkheid" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer , IV. Commentaar Verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 3, Afd. 6, Mechelen, Kluwer, losbl., 7; J. 
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"precontractuele periode". De besprekingen tijdens de precontractuele periode kunnen louter 

mondeling gebeuren, maar vinden meestal hun neerslag in geschriften.1800 De documenten die 

de partijen dan opstellen zijn "precontractuele documenten". De term "precontractueel" is niet 

louter een chronologische aanduiding, maar wijst ook op een voorbereiding op het uiteindelijke 

contract. Precontractuele documenten bestaan op hun beurt uit drie categorieën, die enigszins 

door elkaar lopen. Enerzijds omvatten ze de tussen partijen gesloten "voorafgaande en 

begeleidende afspraken en contracten" (nrs. 488 en volgende).1801 Anderzijds behoren ook de 

voorafgaande ontwerpen van het uiteindelijke contract tot de precontractuele documenten (nrs. 

496 en volgende). Daarnaast bevatten ze ook de tussen partijen in de precontractuele fase 

gevoerde briefwisseling (nrs. 498 en volgende). Zolang de partijen onderhandelen, bestaat er in 

principe geen juridische binding tussen hen.1802 Door de contractvrijheid hebben partijen een 

grote onderzoeks- en beslissingsmarge.1803 Toch kunnen precontractuele documenten ook 

bindende afspraken bevatten, die moeten uitgevoerd worden.1804 Het bindend karakter van deze 

documenten hangt af van de wil van de partijen zelf en moet, bij onduidelijkheid, door de 

feitenrechter vastgesteld worden.1805 

                                                 
HERBOTS, M. VERVOORT en T. BRUYNINCKX, "[Koop] Algemene begrippen" in Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, 

Kluwer, losbl., II.A.1 - 12a; J. STICHELBAUT, E. MONTERO, I. RORIVE en J. GOBIET, "Négociation et formation du contrat" in 

Obligations. Traité théorique et pratique, Brussel, Kluwer, losbl., II.1.4-12. Frankrijk: L. BOYER, "Contrats et conventions" 

in Répertoire de droit civil, Paris, Dalloz, 1993, n° 173. Nederland: P. S. BAKKER, "Uitleg van commerciële contracten (II)", 

WPNR 2011, 502; A. S. HARTKAMP en C. H. SIEBURGH, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 

Burgerlijk Recht. 6. Verbintenissenrecht. Deel III. Algemeen overeenkomstenrecht, Deventer, Kluwer, 2010, n° 191. Engeland: 

F. N. BOTCHWAY en K. A. CHOONG, "Not Ready for Change? The English Courts and Pre-Contractual Negotiations", Int'l Law. 

2011, 626.  
1800 Frankrijk: L. BOYER, "Contrats et conventions" in Répertoire de droit civil, Paris, Dalloz, 1993, n° 173. 
1801 Term ontleend aan M. BOLLEN, "Precontractuele aansprakelijkheid voor het afspringen van onderhandelingen, in het 

bijzonder m.b.t. een acquisitieovereenkomst", TBBR 2003, 142. 
1802 M. BERLINGIN, "La formation dynamique du contrat de vente" in Manuel de la vente, Waterloo, Kluwer, 2010, 38; A. DE 

BOECK, "Precontractuele aansprakelijkheid" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer , IV. Commentaar Verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 3, Afd. 6, Mechelen, Kluwer, losbl., 5; S. 

STIJNS, Verbintenissenrecht. 1: De bronnen van verbintenissen, Brugge, die Keure, 2005, 113. 
1803 M. BERLINGIN, "La formation dynamique du contrat de vente" in Manuel de la vente, Waterloo, Kluwer, 2010, 38; A. DE 

BOECK, "Precontractuele aansprakelijkheid" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer , IV. Commentaar Verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 3, Afd. 6, Mechelen, Kluwer, losbl., 5; S. 

STIJNS, Verbintenissenrecht. 1: De bronnen van verbintenissen, Brugge, die Keure, 2005, 113. 
1804 S. STIJNS, Verbintenissenrecht. 1: De bronnen van verbintenissen, Brugge, die Keure, 2005, 114. 
1805 Cass. 27 mei 2002, Arr.Cass. 2002, 1355; Pas. 2002, 1216; RW 2005-06, 383, noot; T.Aann. 2007, 67, noot A. DELVAUX 

("Dat de feitenrechter op onaantastbare wijze over het bestaan en de draagwijdte van een wilsuiting oordeelt op voorwaarde 

dat hij de bewijskracht van de overgelegde stukken waaruit deze wilsuiting wordt afgeleid, niet miskent.); Gent 22 december 

1998, TBBR 2002, 575, noot S. DEBUSSCHERE ("Overwegende dat waar de verbintenis van een partij op grond van een 

eenzijdige wilsuiting, in essentie, doet veronderstellen dat die partij zich door die verklaring heeft willen verbinden, het de 

feitenrechter altijd toekomt om na te gaan of de eenzijdige wilsuiter de bedoeling had om een verbintenis aan te gaan."); Luik 

9 november 2007, DAOR 2010, 163, noot C. CAUFFMAN; RRD 2007, 271; TBH 2008, 889 ("Le juge du fond apprécie 

souverainement l'existence et la portée d'une manifestation de volonté à condition qu'il ne méconnaisse pas la foi due aux actes 

dont cette manifestation est déduite."); M. BERLINGIN, "La formation dynamique du contrat de vente" in Manuel de la vente, 

Waterloo, Kluwer, 2010, 64; C. CAUFFMAN, "Over verbindende en niet-verbindende eenzijdige (wils-)verklaringen" (noot 

onder Luik 9 september 2007), DAOR 2010, 168; M. COIPEL, "La théorie de l'engagement par volonté unilaterale et son intérêt 

particulier en droit des sociétés" in Mélanges offerts à Pierre Van Ommeslaghe, Brussel, Bruylant, 2000, 38; A. DE BOECK, 

"De verbintenis uit eenzijdige wilsuiting" in S. STIJNS en P. WERY (eds.), De bronnen van niet-contractuele verbintenissen, 

Brugge, die Keure, 23; J. GERMAIN, "L'acte unilatérale et l'engagement par volonté́ unilatéral" in Obligations. Traité théorique 

et pratique, Brussel, Kluwer, losbl., II.2.3-3-II.2.3-5; J. GERMAIN, "Les déclarations constitutives d'engagements par volonté 

unilatérale: verba manent?" (noot onder Bergen 4 februari 2009), For.ass. 2009, 210; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. 1: De 

bronnen van verbintenissen, Brugge, die Keure, 2005, 114; A. VAN OEVELEN, "Het al of niet verbindend karakter van een 

intentieverklaring" (noot onder Antwerpen 17 oktober 2011), RW 2013-14, 660. Frankrijk: Cass. fr. com. 9 maart 1989, JCP 

1989, GII.21316, noot Y. REINHARD; RTD civ. 1990, 70, noot J. MESTRE ("Interprétant souverainement les termes de la 
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C. Soorten precontractuele onderhandelingen 

1. Voorafgaande en begeleidende afspraken en contracten  

a. Gentlemen's agreement 

 GENTLEMEN'S AGREEMENT IS AFSPRAAK DIE LOUTER MOREEL BINDEND IS – Een gentlemen's 

agreement is een afspraak tussen partijen die hen moreel bindt, maar die niet in rechte 

afdwingbaar is.1806 De partijen beogen hier dus niet mee rechtsgevolgen te creëren.1807 Wel 

heeft een dergelijke afspraak gevolgen, namelijk dat men in eer en geweten stelt verder te zullen 

onderhandelen.1808  

                                                 
convention..., (la cour d'appel) a retenu que les auteurs de cet accord avaient établi un pacte de préférence et non un simple 

projet, même s'ils s'en étaient tenus dans cet acte à n'énoncer que les stipulations essentielles."); L. BOYER, "Contrats et 

conventions" in Répertoire de droit civil, Paris, Dalloz, 1993, n° 186. Nederland: Rb. Midden-Nederland 2 oktober 2013, NJF 

2013, 494 ("Naast de in de vorige alinea genoemde omstandigheden geldt dat uit de bepalingen van de LOI omtrent 

'Purchase/Sale', 'Definitive Contract' en 'Conditions Precedent' iii blijkt dat partijen niet hebben beoogd een (bijna) perfecte 

koopovereenkomst te sluiten."); A. S. HARTKAMP en C. H. SIEBURGH, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het 

Nederlands Burgerlijk Recht. 6. Verbintenissenrecht. Deel III. Algemeen overeenkomstenrecht, Deventer, Kluwer, 2010, n° 13. 
1806 Kh. Mechelen 27 februari 1998, RW 1999-00, 157 ("Welnu, een gentlemen's agreement is per definitie een afspraak die 

enkel een moreel gezag bezit en die in rechte niet afdwingbaar is, omdat partijen bij een dergelijke afspraak duidelijk niet de 

bedoeling hebben gehad om zich juridisch te verbinden."); A. DE BOECK, "Precontractuele aansprakelijkheid" in Bijzondere 

overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar 

Verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 3, Afd. 6, Mechelen, Kluwer, losbl., 8; E. DIRIX, "Gentlemen's agreements en andere 

afspraken met onzekere rechtsgevolgen", RW 1985-86, 2130; J. HERBOTS, M. VERVOORT en T. BRUYNINCKX, "[Koop] 

Algemene begrippen" in Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, losbl., II.A.1 - 12a; S. STIJNS, 

Verbintenissenrecht. 1: De bronnen van verbintenissen, Brugge, die Keure, 2005, 116. Nederland: Rb. Assen 24 december 

1974, NJ 1975, 349 ("[…] namelijk dat van een gentlemen's agreement. Een zodanige overeenkomst heeft immers het doel 

slechts verbintenissen tot stand te brengen, waarvan de nakoming beheerst wordt door regels van eer en fatsoen, van als heer 

tegenover heer zich gedragende pp."); J. D. A. DEN TONKELAAR, "Gentlemen's agreements" in Groene Serie 

Verbintenissenrecht, losbl., n° 21, www.navigator.kluwer.nl; A. S. HARTKAMP en C. H. SIEBURGH, Mr. C. Asser's Handleiding 

tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 6. Verbintenissenrecht. Deel III. Algemeen overeenkomstenrecht, 

Deventer, Kluwer, 2010, n° 13. Rechtsvergelijkend: E. DIRIX, "Le 'Gentlemen's agreement' dans la théorie du droit et la 

pratique contemporaine", Rev.dr.intern.comp. 1999, 235; W. VAASSEN, "Entire Agreement Clause (EAC). Beperking van de 

rechterlijke inhoudsbepaling (interpretatie en aanvulling) van contracten aan de hand van externe elementen? De Engelse, 

Franse en Belgische benadering", Jura Falc. 2009-10, 10. 
1807 Kh. Mechelen 27 februari 1998, RW 1999-00, 157 ("Welnu, een gentlemen's agreement is per definitie een afspraak die 

enkel een moreel gezag bezit en die in rechte niet afdwingbaar is, omdat partijen bij een dergelijke afspraak duidelijk niet de 

bedoeling hebben gehad om zich juridisch te verbinden."); A. DE BOECK, "Precontractuele aansprakelijkheid" in Bijzondere 

overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar 

Verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 3, Afd. 6, Mechelen, Kluwer, losbl., 8; E. DIRIX, "Gentlemen's agreements en andere 

afspraken met onzekere rechtsgevolgen", RW 1985-86, 2130; W. GELDHOF en M. HOEBEECK, "Voorcontracten en 

voorbereidende contracten" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, IV. Commentaar Verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 3, Afd. 4, Mechelen, Kluwer, 3; J. HERBOTS, M. VERVOORT en 

T. BRUYNINCKX, "[Koop] Algemene begrippen" in Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, losbl., II.A.1 - 12a; 

S. STIJNS, Verbintenissenrecht. 1: De bronnen van verbintenissen, Brugge, die Keure, 2005, 116. Nederland: J. D. A. DEN 

TONKELAAR, "Gentlemen's agreements" in Groene Serie Verbintenissenrecht, losbl., n° 21, www.navigator.kluwer.nl; A. S. 

HARTKAMP en C. H. SIEBURGH, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 6. 

Verbintenissenrecht. Deel III. Algemeen overeenkomstenrecht, Deventer, Kluwer, 2010, n° 13. Rechtsvergelijkend: E. DIRIX, 

"Le 'Gentlemen's agreement' dans la théorie du droit et la pratique contemporaine", Rev.dr.intern.comp. 1999, 235; W. 

VAASSEN, "Entire Agreement Clause (EAC). Beperking van de rechterlijke inhoudsbepaling (interpretatie en aanvulling) van 

contracten aan de hand van externe elementen? De Engelse, Franse en Belgische benadering", Jura Falc. 2009-10, 10. 
1808 W. GELDHOF en M. HOEBEECK, "Voorcontracten en voorbereidende contracten" in Bijzondere overeenkomsten. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar Verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 

3, Afd. 4, Mechelen, Kluwer, 4; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. 1: De bronnen van verbintenissen, Brugge, die Keure, 2005, 

116. Nederland: J. D. A. DEN TONKELAAR, "Gentlemen's agreements" in Groene Serie Verbintenissenrecht, losbl., n° 21, 

www.navigator.kluwer.nl. 
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b. Beginselakkoord 

 IN BEGINSELAKKOORD VERBINDEN PARTIJEN ZICH ERTOE TE BLIJVEN ONDERHANDELEN – In 

een principe- of een beginselakkoord ("heads of agreement", "memorandum of understanding") 

verbinden partijen die in onderhandeling zijn zich ertoe de onderhandelingen voort te zetten, 

om zo tot de eventuele sluiting van een overeenkomst te komen.1809 Er is dus nog geen definitief 

contract gesloten, want er is nog geen overeenstemming over alle delen.1810 Wel leggen de 

                                                 
1809 Luik 28 februari 1997, JT 1997, 392; JLMB 1998, 180; Echos log. 1999, 11 ("Cet accord de principe supposait que 

l'appelante poursuive la négociation de bonne foi et s'abstienne, à partir du moment où elle avait donné son accord verbal, de 

poursuivre une négociation parallèle avec une autre firme."); Luik 16 januari 1998, JLMB 1998, 589 ("Que l'on se trouve en 

d'autres termes en présence d'un «accord de principe» […]: qu'il en est ainsi lorsque les parties expriment leur volonté de 

négocier – ou de poursuivre les négociations en cours – et conviennent de mesures diverses arrêtées à cette fin."); Brussel 23 

juni 2011, TBO 2013, 180, noot J. CALLEBAUT ("L'accord de principe ne fait naître qu'une obligation contractuelle de 

négocier."); Luik 24 maart 2014, TBH 2014 (samenvatting O. VANDEN BERGHE), 711 ("Un tel accord de principe n'implique 

pas l'obligation de conclure le contrat défini mais l'obligation de moyens de poursuivre les négociations de bonne foi."); Rb. 

Brussel 16 januari 2012, RW 2014-15, 589 ("Ten slotte is er evenmin sprake van een beginselakkoord. Dit is een akkoord tussen 

partijen om verder te onderhandelen, waarbij daartoe diverse maatregelen worden getroffen."); M. BERLINGIN, "La formation 

dynamique du contrat de vente" in Manuel de la vente, Waterloo, Kluwer, 2010, 67; M. BOLLEN, "Letter of intent" in 

Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven, Mechelen, Kluwer, losbl., III; M. BOLLEN, "Precontractuele aansprakelijkheid 

voor het afspringen van onderhandelingen, in het bijzonder m.b.t. een acquisitieovereenkomst", TBBR 2003, 144; J. 

CALLEBAUT, "Een onderhandse akte als voorwaarde voor de verkoop van onroerend goed? Over het toenemende belang van 

essentiële en substantiële voorwaarden tijdens de onderhandelingsfase van het contract" (noot onder Brussel 23 juni 2011 en 

Brussel 18 november 2011), TBO 2013, 189; A. DE BOECK, "Precontractuele aansprakelijkheid" in Bijzondere overeenkomsten. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer , IV. Commentaar Verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 

3, Afd. 6, Mechelen, Kluwer, losbl., 9; E. DIRIX, "Gentlemen's agreements en andere afspraken met onzekere rechtsgevolgen", 

RW 1985-86, 2139; W. GELDHOF en M. HOEBEECK, "Voorcontracten en voorbereidende contracten" in Bijzondere 

overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar 

Verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 3, Afd. 4, Mechelen, Kluwer, 5; J. HERBOTS, M. VERVOORT en T. BRUYNINCKX, "[Koop] 

Algemene begrippen" in Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, losbl., II.A.1 - 12a; W. NEVEN, J. DE PAUW, 

B. GORZA, N. BROEKAERT, A. SAPSALIS en L. ROWIES, "Binden van de partners in de voorbereidende fase" in Het onroerend 

goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, losbl., XVI.D – 67; J. STICHELBAUT, E. MONTERO, I. RORIVE en J. GOBIET, "Négociation 

et formation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, Brussel, Kluwer, losbl., II.1.4-14; S. STIJNS, 

Verbintenissenrecht. 1: De bronnen van verbintenissen, Brugge, die Keure, 2005, 116; A. VAN OEVELEN, "Het al of niet 

verbindend karakter van een intentieverklaring" (noot onder Antwerpen 17 oktober 2011), RW 2013-14, 662. Frankrijk: Cass. 

fr. com. 2 juli 2002, RJDA 2003, n° 52 ("La Cour d'appel a retenu, dans des motifs qui ne sont pas critiqués par le pourvoi, 

que la lettre du 16 novembre 1990 ne constituait qu'un accord de principe obligeant seulement la banque à poursuivre, de 

bonne foi, les négociations entreprises avec la SCI; qu'en l'état de ce motif […] la Cour d'appel, loin de violer (l'article 1134 

du code civil), en a fait au contraire l'exacte application […]"); J. MESTRE en B. FAGES, "Deux accords de principe" (noot 

onder Cass. fr. com. 2 juli 2002 en Parijs 7 november 2002), RTD Civ. 2003, 76; J. SCHMIDT-SZALEWSKI, "La force obligatoire 

à l'épreuve des avant-contrats", RTD Civ. 2000, (25) IB; F. X. TESTU, Contrats d'affaires, Parijs, Dalloz, 2010, n° 22.13. 

Rechtsvergelijkend: E. DIRIX, "Le 'Gentlemen's agreement' dans la théorie du droit et la pratique contemporaine", 

Rev.dr.intern.comp. 1999, 242. 
1810 M. BERLINGIN, "La formation dynamique du contrat de vente" in Manuel de la vente, Waterloo, Kluwer, 2010, 67; M. 

BOLLEN, "Letter of intent" in Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven, Mechelen, Kluwer, losbl., III; M. BOLLEN, 

"Precontractuele aansprakelijkheid voor het afspringen van onderhandelingen, in het bijzonder m.b.t. een 

acquisitieovereenkomst", TBBR 2003, 144; J. CALLEBAUT, "Een onderhandse akte als voorwaarde voor de verkoop van 

onroerend goed? Over het toenemende belang van essentiële en substantiële voorwaarden tijdens de onderhandelingsfase van 

het contract" (noot onder Brussel 23 juni 2011 en Brussel 18 november 2011), TBO 2013, 189; A. DE BOECK, "Precontractuele 

aansprakelijkheid" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer , 

IV. Commentaar Verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 3, Afd. 6, Mechelen, Kluwer, losbl., 9; E. DIRIX, "Gentlemen's agreements 

en andere afspraken met onzekere rechtsgevolgen", RW 1985-86, 2139; W. GELDHOF en M. HOEBEECK, "Voorcontracten en 

voorbereidende contracten" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, IV. Commentaar Verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 3, Afd. 4, Mechelen, Kluwer, 5; J. HERBOTS, M. VERVOORT en 

T. BRUYNINCKX, "[Koop] Algemene begrippen" in Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, losbl., II.A.1 - 12a; 

W. NEVEN, J. DE PAUW, B. GORZA, N. BROEKAERT, A. SAPSALIS en L. ROWIES, "Binden van de partners in de voorbereidende 

fase" in Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, losbl., XVI.D – 67; J. STICHELBAUT, E. MONTERO, I. RORIVE 

en J. GOBIET, "Négociation et formation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, Brussel, Kluwer, losbl., II.1.4-

14; A. VAN OEVELEN, "Het al of niet verbindend karakter van een intentieverklaring" (noot onder Antwerpen 17 oktober 2011), 

RW 2013-14, 662. Nederland: Rb. Utrecht 28 mei 2003, Prg. 2004, 6160 ("Dergelijke overeenstemming was derhalve 
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onderhandelingspartijen in een principeakkoord regelmatig bepaalde elementen vast waarover 

ze al een wilsovereenstemming bereikt hebben.1811 Dan is een principeovereenkomst de aanzet 

van een uitgewerkt contract, aangezien de partijen in het beginselakkoord overeenkomen dat ze 

zich verbonden achten door de overeengekomen punten.1812 Zo'n principeakkoord bevat dan de 

impliciete ontbindende voorwaarde volgens welke het akkoord vervalt wanneer de definitieve 

overeenkomst uiteindelijk niet gesloten wordt.1813 Beginselakkoorden komen echter ook in 

andere, minder verbindende, vormen voor. Ze kunnen bijvoorbeeld ook een loutere 

intentieverklaring uitmaken.1814 Daarnaast kunnen ze een overzicht vormen van de stand van 

zaken van de onderhandelingen.1815  

                                                 
voorwaarde voor de totstandkoming van een partijen verbindende overeenkomst tot oprichting van en samenwerking in NIC, 

zodat niet het 'memorandum of understanding' zélf reeds als zo'n overeenkomst kan worden aangemerkt."). 

Rechtsvergelijkend: E. DIRIX, "Le 'Gentlemen's agreement' dans la théorie du droit et la pratique contemporaine", 

Rev.dr.intern.comp. 1999, 242. 
1811 M. BOLLEN, "Letter of intent" in Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven, Mechelen, Kluwer, losbl., III; M. BOLLEN, 

"Precontractuele aansprakelijkheid voor het afspringen van onderhandelingen, in het bijzonder m.b.t. een 

acquisitieovereenkomst", TBBR 2003, 144; A. DE BOECK, "Precontractuele aansprakelijkheid" in Bijzondere overeenkomsten. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer , IV. Commentaar Verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 

3, Afd. 6, Mechelen, Kluwer, losbl., 9; W. GELDHOF en M. HOEBEECK, "Voorcontracten en voorbereidende contracten" in 

Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar 

Verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 3, Afd. 4, Mechelen, Kluwer, 5; E. DIRIX, "Gentlemen's agreements en andere afspraken 

met onzekere rechtsgevolgen", RW 1985-86, 2139; J. HERBOTS, M. VERVOORT en T. BRUYNINCKX, "[Koop] Algemene 

begrippen" in Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, losbl., II.A.1 - 12a; W. NEVEN, J. DE PAUW, B. GORZA, 

N. BROEKAERT, A. SAPSALIS en L. ROWIES, "Binden van de partners in de voorbereidende fase" in Het onroerend goed in de 

praktijk, Mechelen, Kluwer, losbl., XVI.D – 67; J. STICHELBAUT, E. MONTERO, I. RORIVE en J. GOBIET, "Négociation et 

formation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, Brussel, Kluwer, losbl., II.1.4-14; S. STIJNS, 

Verbintenissenrecht. 1: De bronnen van verbintenissen, Brugge, die Keure, 2005, 116; A. VAN OEVELEN, "Het al of niet 

verbindend karakter van een intentieverklaring" (noot onder Antwerpen 17 oktober 2011), RW 2013-14, 662. Frankrijk: F. X. 

TESTU, Contrats d'affaires, Parijs, Dalloz, 2010, n° 22.13. Rechtsvergelijkend: E. DIRIX, "Le 'Gentlemen's agreement' dans la 

théorie du droit et la pratique contemporaine", Rev.dr.intern.comp. 1999, 242. 
1812 Rb. Brussel 16 januari 2012, RW 2014-15, 589 ("Ten slotte is er evenmin sprake van een beginselakkoord. […] Dit bindt 

de partijen van zodra er wilsovereenstemming bestaat over de voor de beoogde overeenkomst essentiële elementen, en partijen 

kunnen niet meer terugkomen op de gemaakte afspraken."); M. BOLLEN, "Letter of intent" in Bijvoorbeeld. Modellen voor het 

bedrijfsleven, Mechelen, Kluwer, losbl., III; M. BOLLEN, "Precontractuele aansprakelijkheid voor het afspringen van 

onderhandelingen, in het bijzonder m.b.t. een acquisitieovereenkomst", TBBR 2003, 144; A. DE BOECK, "Precontractuele 

aansprakelijkheid" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer , 

IV. Commentaar Verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 3, Afd. 6, Mechelen, Kluwer, losbl., 9; A. VAN OEVELEN, "Het al of niet 

verbindend karakter van een intentieverklaring" (noot onder Antwerpen 17 oktober 2011), RW 2013-14, 662. 
1813 A. DE BOECK, "Precontractuele aansprakelijkheid" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met 

overzicht van rechtspraak en rechtsleer , IV. Commentaar Verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 3, Afd. 6, Mechelen, Kluwer, 

losbl., 9. 
1814 M. BERLINGIN, "La formation dynamique du contrat de vente" in Manuel de la vente, Waterloo, Kluwer, 2010, 68; M. 

BOLLEN, "Letter of intent" in Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven, Mechelen, Kluwer, losbl., III; M. BOLLEN, 

"Precontractuele aansprakelijkheid voor het afspringen van onderhandelingen, in het bijzonder m.b.t. een 

acquisitieovereenkomst", TBBR 2003, 144; A. VAN OEVELEN, "Het al of niet verbindend karakter van een intentieverklaring" 

(noot onder Antwerpen 17 oktober 2011), RW 2013-14, 660. Frankrijk: F. X. TESTU, Contrats d'affaires, Parijs, Dalloz, 2010, 

n° 22.15. Nederland: s-Gravenhage 31 augustus 2004, V-N 2005, 3.13 ("Bovendien voorziet het MOU slechts in een 

inspanningsverplichting van de aandeelhouders van D om te bewerkstelligen dat D haar belang in C verkoopt."). 
1815 M. BOLLEN, "Letter of intent" in Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven, Mechelen, Kluwer, losbl., III; M. BOLLEN, 

"Precontractuele aansprakelijkheid voor het afspringen van onderhandelingen, in het bijzonder m.b.t. een 

acquisitieovereenkomst", TBBR 2003, 144; A. VAN OEVELEN, "Het al of niet verbindend karakter van een intentieverklaring" 

(noot onder Antwerpen 17 oktober 2011), RW 2013-14, 660. Frankrijk: F. X. TESTU, Contrats d'affaires, Parijs, Dalloz, 2010, 

n° 22.14. 
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c. Intentieverklaring 

 INTENTIEVERKLARING BEREIDT LATER TE SLUITEN CONTRACT VOOR – Tijdens de 

precontractuele fase stellen de onderhandelingspartijen wel eens een "letter of intent" of 

intentieverklaring op. Dit is een document, vaak een brief, dat uitgaat van één of van beide 

partijen, en een later te sluiten overeenkomst voorbereidt.1816 Met zo'n intentieverklaring nemen 

de partijen normaal gezien loutere morele engagementen op zich en gaan ze in principe geen 

verbintenissen aan.1817 Toch kunnen partijen er wel verbindende afspraken in neerleggen.1818 

                                                 
1816 Antwerpen 17 oktober 2011, RW 2013-14, 655, noot A. VAN OEVELEN ("Een intentieverklaring kan worden omschreven 

als een een- of tweezijdig, veelal in briefvorm opgesteld geschrift, dat ter voorbereiding van de totstandkoming van een 

definitieve overeenkomst, het voorlopig resultaat van de onderhandelingen weergeeft in het stadium waarin deze zich op dat 

ogenblik bevinden."); M. BERLINGIN, "La formation dynamique du contrat de vente" in Manuel de la vente, Waterloo, Kluwer, 

2010, 64; M. BOLLEN, "Letter of intent" in Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven, Mechelen, Kluwer, losbl., II; M. 

BOLLEN, "Precontractuele aansprakelijkheid voor het afspringen van onderhandelingen, in het bijzonder m.b.t. een 

acquisitieovereenkomst", TBBR 2003, 143; E. DIRIX, "Gentlemen's agreements en andere afspraken met onzekere 

rechtsgevolgen", RW 1985-86, 2140; W. GELDHOF en M. HOEBEECK, "Voorcontracten en voorbereidende contracten" in 

Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar 

Verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 3, Afd. 4, Mechelen, Kluwer, 4; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. 1: De bronnen van 

verbintenissen, Brugge, die Keure, 2005, 116; A. VAN OEVELEN, "Het al of niet verbindend karakter van een intentieverklaring" 

(noot onder Antwerpen 17 oktober 2011), RW 2013-14, 660. Frankrijk: F. X. TESTU, Contrats d'affaires, Parijs, Dalloz, 2010, 

n° 22.15. Rechtsvergelijkend: E. DIRIX, "Le 'Gentlemen's agreement' dans la théorie du droit et la pratique contemporaine", 

Rev.dr.intern.comp. 1999, 243. 
1817 Antwerpen 17 oktober 2011, RW 2013-14, 655, noot A. VAN OEVELEN ("Het bindend gehalte van intentieverklaringen kan 

immers variëren van zuivere morele verbintenissen tot juridisch verbindende eenzijdige beloften of contracten.."); M. BOLLEN, 

"Precontractuele aansprakelijkheid voor het afspringen van onderhandelingen, in het bijzonder m.b.t. een 

acquisitieovereenkomst", TBBR 2003, 143; C. CAUFFMAN, "Over verbindende en niet-verbindende eenzijdige (wils-

)verklaringen" (noot onder Luik 9 november 2007), DAOR 2010, 168; M. COIPEL, "La théorie de l'engagement par volonté 

unilaterale et son intérêt particulier en droit des sociétés" in Mélanges offerts à Pierre Van Ommeslaghe, Brussel, Bruylant, 

2000, 38; A. DE BOECK, "Precontractuele aansprakelijkheid" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met 

overzicht van rechtspraak en rechtsleer , IV. Commentaar Verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 3, Afd. 6, Mechelen, Kluwer, 

losbl., 8; E. DIRIX, "Gentlemen's agreements en andere afspraken met onzekere rechtsgevolgen", RW 1985-86, 2141; J. 

GERMAIN, "L'acte unilatérale et l'engagement par volonté́ unilatéral" in Obligations. Traité théorique et pratique, Brussel, 

Kluwer, losbl., II.2.3-4; W. GELDHOF en M. HOEBEECK, "Voorcontracten en voorbereidende contracten" in Bijzondere 

overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar 

Verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 3, Afd. 4, Mechelen, Kluwer, 4; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. 1: De bronnen van 

verbintenissen, Brugge, die Keure, 2005, 116. Frankrijk: B. OPPETIT, "L'engagement d'honneur", D. 1979, 113. Nederland: 

J. D. A. DEN TONKELAAR, "Letters of intent" in Groene Serie Verbintenissenrecht, losbl., n° 23, www.navigator.kluwer.nl; A. 

S. HARTKAMP en C. H. SIEBURGH, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 6. 

Verbintenissenrecht. Deel III. Algemeen overeenkomstenrecht, Deventer, Kluwer, 2010, n° 13; ; F. X. TESTU, Contrats 

d'affaires, Parijs, Dalloz, 2010, n° 22.15. 
1818 Antwerpen 17 oktober 2011, RW 2013-14, 655, noot A. VAN OEVELEN ("Er mag bij een intentieverklaring niet a priori 

van de veronderstelling worden uitgegaan dat geen rechtens verbindende overeenkomst tot stand is gekomen."); M. BOLLEN, 

"Precontractuele aansprakelijkheid voor het afspringen van onderhandelingen, in het bijzonder m.b.t. een 

acquisitieovereenkomst", TBBR 2003, 143; C. CAUFFMAN, "Over verbindende en niet-verbindende eenzijdige (wils-

)verklaringen" (noot onder Luik 9 november 2007), DAOR 2010, 168; M. COIPEL, "La théorie de l'engagement par volonté 

unilaterale et son intérêt particulier en droit des sociétés" in Mélanges offerts à Pierre Van Ommeslaghe, Brussel, Bruylant, 

2000, 38; A. DE BOECK, "Precontractuele aansprakelijkheid" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met 

overzicht van rechtspraak en rechtsleer , IV. Commentaar Verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 3, Afd. 6, Mechelen, Kluwer, 

losbl., 8; J. GERMAIN, "L'acte unilatérale et l'engagement par volonté́ unilatéral" in Obligations. Traité théorique et pratique, 

Brussel, Kluwer, losbl., II.2.3-4; W. GELDHOF en M. HOEBEECK, "Voorcontracten en voorbereidende contracten" in Bijzondere 

overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar 

Verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 3, Afd. 4, Mechelen, Kluwer, 4; W. NEVEN, J. DE PAUW, B. GORZA, N. BROEKAERT, A. 

SAPSALIS en L. ROWIES, "Binden van de partners in de voorbereidende fase" in Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, 

Kluwer, losbl., XVI.D – 66; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. 1: De bronnen van verbintenissen, Brugge, die Keure, 2005, 116. 

Frankrijk: B. OPPETIT, "L'engagement d'honneur", D. 1979, 113. Nederland: A. S. HARTKAMP en C. H. SIEBURGH, Mr. C. 

Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 6. Verbintenissenrecht. Deel III. Algemeen 

overeenkomstenrecht, Deventer, Kluwer, 2010, n° 14. 
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Naargelang van de wil van de partijen, bestaan intentieverklaringen immers in allerlei gradaties, 

gaande van niet-verbindende eenzijdige verklaringen tot (ontwerp)overeenkomsten.1819 Zo 

uiten partijen in een letter of intent bijvoorbeeld hun bedoeling om een bepaald contract te 

sluiten of duiden ze aan onder welke voorwaarden ze een contract willen sluiten, zonder verdere 

verbintenissen op zich te nemen.1820 Verder bevat een letter of intent regelmatig afspraken over 

de verloop van de geplande onderhandelingen, zoals afspraken over de uitvoering van een due 

diligence of over een eventuele schadevergoeding die verschuldigd zou zijn bij het 

onrechtmatig afbreken van de onderhandelingen.1821 Een intentieverklaring kan ook een teken 

zijn dat er een wilsovereenstemming over de contractuele inhoud bestaat, maar dat de partijen 

nog bepaalde uitvoeringsmodaliteiten willen regelen.1822 Dan kan men soms al spreken van een 

beginselakkoord.1823 Waar op de schaal tussen niet-verbindende eenzijdige verklaring en 

ontwerpovereenkomst de intentieverklaring zich bevindt, moet nagegaan worden door de 

verklaring te interpreteren.1824 De feitenrechter oordeelt, met behulp van de regels inzake de 

                                                 
1819 Antwerpen 17 oktober 2011, RW 2013-14, 655, noot A. VAN OEVELEN ("Het bindend gehalte van intentieverklaringen kan 

immers variëren van zuivere morele verbintenissen tot juridisch verbindende eenzijdige beloften of contracten.."); C. 

CAUFFMAN, "Over verbindende en niet-verbindende eenzijdige (wils-)verklaringen" (noot onder Luik 9 november 2007), 

DAOR 2010, 168; E. DIRIX, "Gentlemen's agreements en andere afspraken met onzekere rechtsgevolgen", RW 1985-86, 2141; 

W. GELDHOF en M. HOEBEECK, "Voorcontracten en voorbereidende contracten" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar Verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 3, Afd. 4, 

Mechelen, Kluwer, 4; W. NEVEN, J. DE PAUW, B. GORZA, N. BROEKAERT, A. SAPSALIS en L. ROWIES, "Binden van de partners 

in de voorbereidende fase" in Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, losbl., XVI.D – 66; J. STICHELBAUT, E. 

MONTERO, I. RORIVE en J. GOBIET, "Négociation et formation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, Brussel, 

Kluwer, losbl., II.1.4-13. Nederland: A. S. HARTKAMP en C. H. SIEBURGH, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van 

het Nederlands Burgerlijk Recht. 6. Verbintenissenrecht. Deel III. Algemeen overeenkomstenrecht, Deventer, Kluwer, 2010, 

n° 13. Rechtsvergelijkend: E. DIRIX, "Le 'Gentlemen's agreement' dans la théorie du droit et la pratique contemporaine", 

Rev.dr.intern.comp. 1999, 243. 
1820 M. BOLLEN, "Letter of intent" in Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven, Mechelen, Kluwer, losbl., II; M. BOLLEN, 

"Precontractuele aansprakelijkheid voor het afspringen van onderhandelingen, in het bijzonder m.b.t. een 

acquisitieovereenkomst", TBBR 2003, 143; A. DE BOECK, "Precontractuele aansprakelijkheid" in Bijzondere overeenkomsten. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer , IV. Commentaar Verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 

3, Afd. 6, Mechelen, Kluwer, losbl., 8; A. VAN OEVELEN, "Het al of niet verbindend karakter van een intentieverklaring" (noot 

onder Antwerpen 17 oktober 2011), RW 2013-14, 660. 
1821 M. BERLINGIN, "La formation dynamique du contrat de vente" in Manuel de la vente, Waterloo, Kluwer, 2010, 64; W. 

GELDHOF en M. HOEBEECK, "Voorcontracten en voorbereidende contracten" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar Verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 3, Afd. 4, 

Mechelen, Kluwer, 4; W. NEVEN, J. DE PAUW, B. GORZA, N. BROEKAERT, A. SAPSALIS en L. ROWIES, "Binden van de partners 

in de voorbereidende fase" in Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, losbl., XVI.D – 66. 
1822 M. BOLLEN, "Letter of intent" in Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven, Mechelen, Kluwer, losbl., II; M. BOLLEN, 

"Precontractuele aansprakelijkheid voor het afspringen van onderhandelingen, in het bijzonder m.b.t. een 

acquisitieovereenkomst", TBBR 2003, 143; A. DE BOECK, "Precontractuele aansprakelijkheid" in Bijzondere overeenkomsten. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer , IV. Commentaar Verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 

3, Afd. 6, Mechelen, Kluwer, losbl., 8; W. GELDHOF en M. HOEBEECK, "Voorcontracten en voorbereidende contracten" in 

Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar 

Verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 3, Afd. 4, Mechelen, Kluwer, 4; A. VAN OEVELEN, "Het al of niet verbindend karakter van 

een intentieverklaring" (noot onder Antwerpen 17 oktober 2011), RW 2013-14, 660. 
1823 M. BOLLEN, "Letter of intent" in Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven, Mechelen, Kluwer, losbl., II; M. BOLLEN, 

"Precontractuele aansprakelijkheid voor het afspringen van onderhandelingen, in het bijzonder m.b.t. een 

acquisitieovereenkomst", TBBR 2003, 143; J. STICHELBAUT, E. MONTERO, I. RORIVE en J. GOBIET, "Négociation et formation 

du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, Brussel, Kluwer, losbl., II.1.4-13; A. VAN OEVELEN, "Het al of niet 

verbindend karakter van een intentieverklaring" (noot onder Antwerpen 17 oktober 2011), RW 2013-14, 660. 
1824 Luik 9 november 2007, DAOR 2010, 163, noot C. CAUFFMAN; RRD 2007, 271; TBH 2008, 889 ("Le juge du fond apprécie 

souverainement l'existence et la portée d'une manifestation de volonté à condition qu'il ne méconnaisse pas la foi due aux actes 

dont cette manifestation est déduite."); M. BERLINGIN, "La formation dynamique du contrat de vente" in Manuel de la vente, 

Waterloo, Kluwer, 2010, 64; C. CAUFFMAN, "Over verbindende en niet-verbindende eenzijdige (wils-)verklaringen" (noot 

onder Luik 9 september 2007), DAOR 2010, 168; A. DE BOECK, "Totstandkoming van overeenkomsten. Aanbod en 
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interpretatie van contracten, soeverein over de strekking en de draagwijdte van een 

wilsverklaring.1825 Bepaalde bewoordingen, zoals "op woord van eer" of "intentieverklaring", 

lijken vaak te wijzen op een uitsluiting van gebondenheid, maar er moet naar het geheel van 

intrinsieke en extrinsieke elementen worden gekeken om definitief uitsluitsel te kunnen 

geven.1826  

d. Voorovereenkomst 

 VOOROVEREENKOMST IS OVEREENKOMST DIE EEN LATER TE SLUITEN CONTRACT 

VOORBEREIDT – Een voorcontract is een hulpovereenkomst die de later te sluiten 

hoofdovereenkomst voorbereidt.1827 Het is een verbindende overeenkomst waarbij één of beide 

partijen zich ertoe verbindt om later een contract te sluiten, waarvan de belangrijkste 

                                                 
aanvaarding" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 

Mechelen, Kluwer, losbl., 6; J. GERMAIN, "L'acte unilatérale et l'engagement par volonté́ unilatéral" in Obligations. Traité 

théorique et pratique, Brussel, Kluwer, losbl., II.2.8-4; W. NEVEN, J. DE PAUW, B. GORZA, N. BROEKAERT, A. SAPSALIS en L. 

ROWIES, "Binden van de partners in de voorbereidende fase" in Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, losbl., 

XVI.D – 66; J. STICHELBAUT, E. MONTERO, I. RORIVE en J. GOBIET, "Négociation et formation du contrat" in Obligations. 

Traité théorique et pratique, Brussel, Kluwer, losbl., II.1.4-19; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. 1: De bronnen van 

verbintenissen, Brugge, die Keure, 2005, 17; A. VAN OEVELEN, "Het al of niet verbindend karakter van een intentieverklaring" 

(noot onder Antwerpen 17 oktober 2011), RW 2013-14, 660. 
1825 Cass. 27 mei 2002, Arr.Cass. 2002, 1355; Pas. 2002, 1216; RW 2005-06, 383, noot; T.Aann. 2007, 67, noot A. DELVAUX 

("Dat de feitenrechter op onaantastbare wijze over het bestaan en de draagwijdte van een wilsuiting oordeelt op voorwaarde 

dat hij de bewijskracht van de overgelegde stukken waaruit deze wilsuiting wordt afgeleid, niet miskent.); Gent 22 december 

1998, TBBR 2002, 575, noot S. DEBUSSCHERE ("Overwegende dat waar de verbintenis van een partij op grond van een 

eenzijdige wilsuiting, in essentie, doet veronderstellen dat die partij zich door die verklaring heeft willen verbinden, het de 

feitenrechter altijd toekomt om na te gaan of de eenzijdige wilsuiter de bedoeling had om een verbintenis aan te gaan."); Luik 

9 november 2007, DAOR 2010, 163, noot C. CAUFFMAN; RRD 2007, 271; TBH 2008, 889 ("Le juge du fond apprécie 

souverainement l'existence et la portée d'une manifestation de volonté à condition qu'il ne méconnaisse pas la foi due aux actes 

dont cette manifestation est déduite."); M. BERLINGIN, "La formation dynamique du contrat de vente" in Manuel de la vente, 

Waterloo, Kluwer, 2010, 64; C. CAUFFMAN, "Over verbindende en niet-verbindende eenzijdige (wils-)verklaringen" (noot 

onder Luik 9 september 2007), DAOR 2010, 168; M. COIPEL, "La théorie de l'engagement par volonté unilaterale et son intérêt 

particulier en droit des sociétés" in Mélanges offerts à Pierre Van Ommeslaghe, Brussel, Bruylant, 2000, 38; A. DE BOECK, 

"De verbintenis uit eenzijdige wilsuiting" in S. STIJNS en P. WERY (eds.), De bronnen van niet-contractuele verbintenissen, 

Brugge, die Keure, 23; J. GERMAIN, "L'acte unilatérale et l'engagement par volonté́ unilatéral" in Obligations. Traité théorique 

et pratique, Brussel, Kluwer, losbl., II.2.3-3-II.2.3-5; J. GERMAIN, "Les déclarations constitutives d'engagements par volonté 

unilatérale: verba manent?" (noot onder Bergen 4 februari 2009), For.ass. 2009, 210; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. 1: De 

bronnen van verbintenissen, Brugge, die Keure, 2005, 114; A. VAN OEVELEN, "Het al of niet verbindend karakter van een 

intentieverklaring" (noot onder Antwerpen 17 oktober 2011), RW 2013-14, 660. Nederland: Rb. Midden-Nederland 2 oktober 

2013, NJF 2013, 494 ("Naast de in de vorige alinea genoemde omstandigheden geldt dat uit de bepalingen van de LOI omtrent 

'Purchase/Sale', 'Definitive Contract' en 'Conditions Precedent' iii blijkt dat partijen niet hebben beoogd een (bijna) perfecte 

koopovereenkomst te sluiten."); A. S. HARTKAMP en C. H. SIEBURGH, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het 

Nederlands Burgerlijk Recht. 6. Verbintenissenrecht. Deel III. Algemeen overeenkomstenrecht, Deventer, Kluwer, 2010, n° 13. 
1826 C. CAUFFMAN, "Over verbindende en niet-verbindende eenzijdige (wils-)verklaringen" (noot onder Luik 9 september 2007), 

DAOR 2010, 168; E. DIRIX, "Gentlemen's agreements en andere afspraken met onzekere rechtsgevolgen", RW 1985-86, 2134; 

J. GERMAIN, "Les déclarations constitutives d'engagements par volonté unilatérale: verba manent?" (noot onder Bergen 4 

februari 2009), For.ass. 2009, 210; J. GERMAIN, "L'acte unilatérale et l'engagement par volonté́ unilatéral" in Obligations. 

Traité théorique et pratique, Brussel, Kluwer, losbl., II.2.3-3-II.2.3-4. Rechtsvergelijkend: E. DIRIX, "Le 'Gentlemen's 

agreement' dans la théorie du droit et la pratique contemporaine", Rev.dr.intern.comp. 1999, 239. 
1827 S. STIJNS, Verbintenissenrecht. 1: De bronnen van verbintenissen, Brugge, die Keure, 2005, 117. Nederland: A. S. 

HARTKAMP en C. H. SIEBURGH, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 6. 

Verbintenissenrecht. Deel III. Algemeen overeenkomstenrecht, Deventer, Kluwer, 2010, n° 92. 
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bestanddelen al bepaald of bepaalbaar zijn.1828 De onderhandelingspartijen hebben dus al een 

wilsovereenstemming bereikt over de hoofdbestanddelen van het te sluiten contract.1829  

 CONTRACTBELOFTE IS VOORCONTRACT WAARBIJ ÉÉN PARTIJ DE KEUZE HEEFT OM HET 

CONTRACT AL DAN NIET TE SLUITEN – Een contractbelofte of een optie is een voorcontract 

waarbij partijen definitief de inhoud vastleggen van het contract dat ze zullen sluiten, en waarbij 

ze aan één van hen of aan beiden de keuze laten om het contract al dan niet te sluiten.1830 Door 

het lichten van de optie gebeurt de overgang van het voor- naar het definitieve contract.1831 In 

Nederland beschouwt men contractbeloften niet als voorcontracten, omdat de verlening van een 

optie niet als een pactum de contrahendo, maar wel als een contractuele vastlegging van een 

                                                 
1828 M. BERLINGIN, "La formation dynamique du contrat de vente" in Manuel de la vente, Waterloo, Kluwer, 2010, 66; M. 

BOLLEN, "Precontractuele aansprakelijkheid voor het afspringen van onderhandelingen, in het bijzonder m.b.t. een 

acquisitieovereenkomst", TBBR 2003, 145; A. DE BOECK, "Precontractuele aansprakelijkheid" in Bijzondere overeenkomsten. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer , IV. Commentaar Verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 

3, Afd. 6, Mechelen, Kluwer, losbl., 9; W. GELDHOF en M. HOEBEECK, "Voorcontracten en voorbereidende contracten" in 

Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar 

Verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 3, Afd. 4, Mechelen, Kluwer, 3, 5; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. 1: De bronnen van 

verbintenissen, Brugge, die Keure, 2005, 117. Nederland: J. D. A. DEN TONKELAAR, "Voorovereenkomsten" in Groene Serie 

Verbintenissenrecht, losbl., n° 51, www.navigator.kluwer.nl; A. S. HARTKAMP en C. H. SIEBURGH, Mr. C. Asser's Handleiding 

tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 6. Verbintenissenrecht. Deel III. Algemeen overeenkomstenrecht, 

Deventer, Kluwer, 2010, n° 92. Rechtsvergelijkend: W. VAASSEN, "Entire Agreement Clause (EAC). Beperking van de 

rechterlijke inhoudsbepaling (interpretatie en aanvulling) van contracten aan de hand van externe elementen? De Engelse, 

Franse en Belgische benadering", Jura Falc. 2009-10, 10. 
1829 M. BERLINGIN, "La formation dynamique du contrat de vente" in Manuel de la vente, Waterloo, Kluwer, 2010, 66; M. 

BOLLEN, "Precontractuele aansprakelijkheid voor het afspringen van onderhandelingen, in het bijzonder m.b.t. een 

acquisitieovereenkomst", TBBR 2003, 145; A. DE BOECK, "Precontractuele aansprakelijkheid" in Bijzondere overeenkomsten. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer , IV. Commentaar Verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 

3, Afd. 6, Mechelen, Kluwer, losbl., 9. 
1830 Brussel 17 oktober 2003, Res Jur.Imm. 2004, 212 ("Attendu que ce qui caractérise la promesse unilatérale de vente ou 

d'achat est qu'elle lie le promettant mais, pour lier le promettant, il est nécessaire que les deux parties se soient accordées sur 

la chose et le prix, ainsi que sur les conditions essentielles voire substantielles de la vente; que tous les éléments qui 

appartiennent à l'essence de la vente doivent avoir été arrêtés dans le contrat ; que le seul élément qui puisse demeurer ouvert 

est celui de la levée de l'option d'achat ou de vente."); Luik 9 decmber 2003, JT 2004, 136; JLMB 2004, 1000 ("Attendu que 

cet instrumentum, […] indique, de manière contradictoire, un titre de «compromis de vente», et sous la mention «il est convenu 

…», un engagement du seul appelant qui «promet de vendre»; […] Que les parties ont choisi en réalité une promesse 

unilatérale de vente."); M. BERLINGIN, "La formation dynamique du contrat de vente" in Manuel de la vente, Waterloo, Kluwer, 

2010, 70; L. CORNELIS en A. MAERTENS, "De koop-verkoopbelofte: optie met de bluts en de buil?", Not.Fisc.M. 2004, 27; A. 

DE BOECK, "Aanbod en aanvaarding" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 3, Afd. 1, Mechelen, Kluwer, losbl., 7; W. 

GELDHOF en M. HOEBEECK, "Voorcontracten en voorbereidende contracten" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar Verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 3, Afd. 4, 

Mechelen, Kluwer, 5; J. STICHELBAUT, E. MONTERO, I. RORIVE en J. GOBIET, "Négociation et formation du contrat" in 

Obligations. Traité théorique et pratique, Brussel, Kluwer, losbl., II.1.4-17; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. 1: De bronnen van 

verbintenissen, Brugge, die Keure, 2005, 117. Frankrijk: L. BOYER, "Contrats et conventions" in Répertoire de droit civil, 

Paris, Dalloz, 1993, n° 193-194; J. SCHMIDT-SZALEWSKI, "La force obligatoire à l'épreuve des avant-contrats", RTD Civ. 2000, 

(25) IIA; F. X. TESTU, Contrats d'affaires, Parijs, Dalloz, 2010, n° 22.20. 
1831 M. BERLINGIN, "La formation dynamique du contrat de vente" in Manuel de la vente, Waterloo, Kluwer, 2010, 71; L. 

CORNELIS en A. MAERTENS, "De koop-verkoopbelofte: optie met de bluts en de buil?", Not.Fisc.M. 2004, 27; W. GELDHOF en 

M. HOEBEECK, "Voorcontracten en voorbereidende contracten" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar 

met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar Verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 3, Afd. 4, Mechelen, Kluwer, 

5-6; J. STICHELBAUT, E. MONTERO, I. RORIVE en J. GOBIET, "Négociation et formation du contrat" in Obligations. Traité 

théorique et pratique, Brussel, Kluwer, losbl., II.1.4-17. Frankrijk: J. SCHMIDT-SZALEWSKI, "La force obligatoire à l'épreuve 

des avant-contrats", RTD Civ. 2000, (25) IIA. 
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onherroepelijk aanbod wordt beschouwd.1832 Met een voorovereenkomst verbinden één of 

meerdere partijen zich ertoe om, als de andere partij het zo wil, mee te werken aan de sluiting 

van een latere overeenkomst door hiertoe later toestemming te geven.1833 Bij een optie geeft 

men direct de toestemming voor het beoogde contract, zodat de overeenkomst door de loutere 

lichting van de optie tot stand kan komen.1834 

e. Voorbereidende overeenkomst 

 VOORBEREIDENDE OVEREENKOMST IS CONTRACT WAARMEE PARTIJEN LATERE 

OVEREENKOMST VOORBEREIDEN – Voorbereidende of voorlopige contracten zijn op zichzelf 

bestaande overeenkomsten waarmee de partijen een later contract voorbereiden, maar die 

volledig onafhankelijk zijn van de later te sluiten overeenkomst.1835 De partijen verbinden zich 

er aldus niet toe om een definitief contract te sluiten, maar wel om een inspanning te leveren 

om verder te onderhandelen.1836 Eerder dan een agreement to agree zijn ze een agreement to 

negotiate.1837 Dergelijke contracten behandelen vaak praktische zaken, zoals bijvoorbeeld een 

vergaderingskalender, een opsomming van ter beschikking te stellen documenten enzovoort.1838 

Ook kunnen ze loyauteits-, exclusiviteits- of geheimhoudingsplichten bevatten.1839 Raam- of 

                                                 
1832 Nederland: Y. G. BLEI WEISSMANN, "Optiebeding als voorovereenkomst?" in Groene Serie Verbintenissenrecht, losbl., n° 

255, www.navigator.kluwer.nl; A. S. HARTKAMP en C. H. SIEBURGH, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het 

Nederlands Burgerlijk Recht. 6. Verbintenissenrecht. Deel III. Algemeen overeenkomstenrecht, Deventer, Kluwer, 2010, n° 92. 
1833 Nederland: Y. G. BLEI WEISSMANN, "Optiebeding als voorovereenkomst?" in Groene Serie Verbintenissenrecht, losbl., n° 

255, www.navigator.kluwer.nl; A. S. HARTKAMP en C. H. SIEBURGH, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het 

Nederlands Burgerlijk Recht. 6. Verbintenissenrecht. Deel III. Algemeen overeenkomstenrecht, Deventer, Kluwer, 2010, n° 92. 
1834 Nederland: Y. G. BLEI WEISSMANN, "Optiebeding als voorovereenkomst?" in Groene Serie Verbintenissenrecht, losbl., n° 

255, www.navigator.kluwer.nl; A. S. HARTKAMP en C. H. SIEBURGH, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het 

Nederlands Burgerlijk Recht. 6. Verbintenissenrecht. Deel III. Algemeen overeenkomstenrecht, Deventer, Kluwer, 2010, n° 92.  
1835 M. BERLINGIN, "La formation dynamique du contrat de vente" in Manuel de la vente, Waterloo, Kluwer, 2010, 65; M. 

BOLLEN, "Precontractuele aansprakelijkheid voor het afspringen van onderhandelingen, in het bijzonder m.b.t. een 

acquisitieovereenkomst", TBBR 2003, 145; A. DE BOECK, "Precontractuele aansprakelijkheid" in Bijzondere overeenkomsten. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer , IV. Commentaar Verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 

3, Afd. 6, Mechelen, Kluwer, losbl., 9; W. GELDHOF en M. HOEBEECK, "Voorcontracten en voorbereidende contracten" in 

Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar 

Verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 3, Afd. 4, Mechelen, Kluwer, 3, 7; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. 1: De bronnen van 

verbintenissen, Brugge, die Keure, 2005, 117. Frankrijk: F. X. TESTU, Contrats d'affaires, Parijs, Dalloz, 2010, n° 22.02. 

Nederland: A. S. HARTKAMP en C. H. SIEBURGH, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk 

Recht. 6. Verbintenissenrecht. Deel III. Algemeen overeenkomstenrecht, Deventer, Kluwer, 2010, n° 94. 
1836 M. BOLLEN, "Precontractuele aansprakelijkheid voor het afspringen van onderhandelingen, in het bijzonder m.b.t. een 

acquisitieovereenkomst", TBBR 2003, 145; A. DE BOECK, "Precontractuele aansprakelijkheid" in Bijzondere overeenkomsten. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer , IV. Commentaar Verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 

3, Afd. 6, Mechelen, Kluwer, losbl., 9; W. GELDHOF en M. HOEBEECK, "Voorcontracten en voorbereidende contracten" in 

Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar 

Verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 3, Afd. 4, Mechelen, Kluwer, 7. Frankrijk: F. X. TESTU, Contrats d'affaires, Parijs, Dalloz, 

2010, n° 22.02. 
1837 Frankrijk: F. X. TESTU, Contrats d'affaires, Parijs, Dalloz, 2010, n° 22.02. 
1838 M. BOLLEN, "Precontractuele aansprakelijkheid voor het afspringen van onderhandelingen, in het bijzonder m.b.t. een 

acquisitieovereenkomst", TBBR 2003, 145; A. DE BOECK, "Precontractuele aansprakelijkheid" in Bijzondere overeenkomsten. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer , IV. Commentaar Verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 

3, Afd. 6, Mechelen, Kluwer, losbl., 9; W. GELDHOF en M. HOEBEECK, "Voorcontracten en voorbereidende contracten" in 

Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar 

Verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 3, Afd. 4, Mechelen, Kluwer, 7. Frankrijk: F. X. TESTU, Contrats d'affaires, Parijs, Dalloz, 

2010, n° 22.02. 
1839 M. BERLINGIN, "La formation dynamique du contrat de vente" in Manuel de la vente, Waterloo, Kluwer, 2010, 65; M. 

BOLLEN, "Letter of intent" in Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven, Mechelen, Kluwer, losbl., inleiding; M. BOLLEN, 

"Precontractuele aansprakelijkheid voor het afspringen van onderhandelingen, in het bijzonder m.b.t. een 
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rompovereenkomsten, waarin partijen afspraken overeenkomen over hoofdzaken en de 

verbintenis op zich nemen de verdere uitwerking van het contract in aanvullende 

overeenkomsten neer te leggen, behoren tot deze categorie.1840 

f. Voorstel tot contracteren 

 VOORSTEL TOT CONTRACTEREN IS UITNODIGING OM TE ONDERHANDELEN – Een voorstel tot 

contracteren is een vrijblijvende uitnodiging aan een mogelijke wederpartij om te 

onderhandelen over een later te sluiten contract.1841 Een voorstel bevat niet de volledige 

informatie over de wezenlijke elementen om te kunnen besluiten tot het bestaan van een 

contract.1842 Om tot een contract te komen, zijn verdere onderhandelingen nodig.1843 Een 

voorstel tot contracteren kan de vorm krijgen van een ontwerpovereenkomst, waarbij een partij 

een model van een contract opstelt.1844 

g. Aanbod 

 AANBOD IS PRECIES EN VAST VOORSTEL TOT CONTRACTEREN – In de precontractuele fase 

komt het ook voor dat de ene partij de andere een aanbod doet. Een aanbod is een vast en precies 

voorstel tot contracteren waarin alle voor de totstandkoming van de overeenkomst 

onontbeerlijke elementen voorhanden zijn, zodat de andere partij enkel nog hoeft te aanvaarden 

                                                 
acquisitieovereenkomst", TBBR 2003, 145; A. DE BOECK, "Precontractuele aansprakelijkheid" in Bijzondere overeenkomsten. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer , IV. Commentaar Verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 

3, Afd. 6, Mechelen, Kluwer, losbl., 9. Frankrijk: J. SCHMIDT-SZALEWSKI, "La force obligatoire à l'épreuve des avant-contrats", 

RTD Civ. 2000, (25) IA; F. X. TESTU, Contrats d'affaires, Parijs, Dalloz, 2010, n° 22.02. 
1840 M. BOLLEN, "Precontractuele aansprakelijkheid voor het afspringen van onderhandelingen, in het bijzonder m.b.t. een 

acquisitieovereenkomst", TBBR 2003, 145; A. DE BOECK, "Precontractuele aansprakelijkheid" in Bijzondere overeenkomsten. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer , IV. Commentaar Verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 

3, Afd. 6, Mechelen, Kluwer, losbl., 9; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. 1: De bronnen van verbintenissen, Brugge, die Keure, 

2005, 117. Nederland: A. S. HARTKAMP en C. H. SIEBURGH, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 

Burgerlijk Recht. 6. Verbintenissenrecht. Deel III. Algemeen overeenkomstenrecht, Deventer, Kluwer, 2010, n° 94. 
1841 Rb. Brugge 24 maart 1997, T.Not. 1998, 54, noot ("Dit schrijven kan slechts aangezien worden als een verblijvend aanbod 

en uitnodiging tot bespreken om te zien of een overeenkomst mogelijk is."); Rb. Brussel 16 januari 2012, RW 2014-15, 589 ("In 

casu betrof het dus slechts een ontwerp van verkoopovereenkomst dat werd doorgestuurd met het verzoek om opmerkingen te 

maken. Dit betreft dan slechts een voorstel tot contracteren en is niet meer dan een vrijblijvende uitnodiging aan de wederpartij 

om te onderhandelen over een bepaalde overeenkomst."); M. BOLLEN, "Precontractuele aansprakelijkheid voor het afspringen 

van onderhandelingen, in het bijzonder m.b.t. een acquisitieovereenkomst", TBBR 2003, 142; E. DIRIX, "Gentlemen's 

agreements en andere afspraken met onzekere rechtsgevolgen", RW 1985-86, 2137. 
1842 Rb. Brussel 16 januari 2012, RW 2014-15, 589 ("Het voorstel bevat namelijk geen volledige informatie over de wezenlijke 

elementen van het contract; de partijen moeten verdere besprekingen voeren om tot een overeenkomst te kunnen komen."); M. 

BOLLEN, "Precontractuele aansprakelijkheid voor het afspringen van onderhandelingen, in het bijzonder m.b.t. een 

acquisitieovereenkomst", TBBR 2003, 142. 
1843 Rb. Brussel 16 januari 2012, RW 2014-15, 589 ("Het voorstel bevat namelijk geen volledige informatie over de wezenlijke 

elementen van het contract; de partijen moeten verdere besprekingen voeren om tot een overeenkomst te kunnen komen."); M. 

BOLLEN, "Precontractuele aansprakelijkheid voor het afspringen van onderhandelingen, in het bijzonder m.b.t. een 

acquisitieovereenkomst", TBBR 2003, 142. 
1844 Rb. Brussel 16 januari 2012, RW 2014-15, 589 ("In casu betrof het dus slechts een ontwerp van verkoopovereenkomst dat 

werd doorgestuurd met het verzoek om opmerkingen te maken. Dit betreft dan slechts een voorstel tot contracteren."). 
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opdat de overeenkomst ontstaat.1845 Een aanbod is een eenzijdige rechtshandeling.1846 Om te 

spreken van een aanbod, moet er voldaan zijn aan twee voorwaarden. Ten eerste veronderstelt 

een aanbod duidelijkheid en volledigheid over de inhoudelijke elementen van het te sluiten 

contract.1847 Ten tweede moet een aanbod de werkelijke wil van de aanbieder reflecteren om 

zich bij aanvaarding juridisch te verbinden.1848 Het is een beslissende stap in het proces van 

contractsluiting, omdat het de fase van aftasten beëindigt.1849 Een partij geeft in een aanbod zijn 

definitieve wil weer, zodat de andere partij enkel moet aanvaarden om tot een contract te 

komen.1850 Advertenties, reclamefolders, catalogussen en dergelijke meer kunnen een aanbod 

                                                 
1845 Cass. 23 september 1969, Arr.Cass. 1970, 84; Pas. 1970, I, 73, noot; RCJB 1971, 216; RW 1969-70, 713; Kh. Kortrijk 12 

december 2007, RABG 2012, 12, noot E. DE KEZEL; TBH 2009, 909 ("Een aanbod is een door één van de partijen voorgesteld 

ontwerpcontract, waarin al de onontbeerlijke elementen voor het sluiten van het contract aanwezig zijn, zodat de andere partij 

alleen nog toe te stemmen heeft, zonder iets te moeten preciseren, om het contract tot stand te brengen."); Rb. Brussel 16 

januari 2012, RW 2014-15, 589 ("In casu was er evenmin reeds sprake van een aanbod. Dit is namelijk een vast en precies 

voorstel tot contracteren. Een aanbod vereist enerzijds de bedoeling van de aanbieder om in geval van aanvaarding gebonden 

te zijn door de overeenkomst en anderzijds de voldoende nauwkeurige bepaling van alle essentiële en substantiële elementen 

van het voorgestelde contract."); M. BERLINGIN, "La formation dynamique du contrat de vente" in Manuel de la vente, 

Waterloo, Kluwer, 2010, 77; A. DE BOECK, "Aanbod en aanvaarding" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 3, Afd. 1, 

Mechelen, Kluwer, losbl., 6; W. NEVEN, J. DE PAUW, B. GORZA, N. BROEKAERT, A. SAPSALIS en L. ROWIES, "Binden van de 

partners in de voorbereidende fase" in Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, losbl., XVI.D – 65; J. 

STICHELBAUT, E. MONTERO, I. RORIVE en J. GOBIET, "Négociation et formation du contrat" in Obligations. Traité théorique et 

pratique, Brussel, Kluwer, losbl., II.1.4-28; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. 1: De bronnen van verbintenissen, Brugge, die 

Keure, 2005, 118. Frankrijk: F. X. TESTU, Contrats d'affaires, Parijs, Dalloz, 2010, n° 21.01. Nederland: Y. G. BLEI 

WEISSMANN, "Aanbod" in Groene Serie Verbintenissenrecht, losbl., n° 3, www.navigator.kluwer.nl. Engeland: F. N. 

BOTCHWAY en K. A. CHOONG, "Not Ready for Change? The English Courts and Pre-Contractual Negotiations", Int'l Law. 2011, 

641. 
1846 A. DE BOECK, "Aanbod en aanvaarding" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 3, Afd. 1, Mechelen, Kluwer, losbl., 7. 

Nederland: Y. G. BLEI WEISSMANN, "Aanbod" in Groene Serie Verbintenissenrecht, losbl., n° 8, www.navigator.kluwer.nl. 
1847 Rb. Brussel 16 januari 2012, RW 2014-15, 589 ("In casu was er evenmin reeds sprake van een aanbod. Dit is namelijk een 

vast en precies voorstel tot contracteren. Een aanbod vereist enerzijds de bedoeling van de aanbieder om in geval van 

aanvaarding gebonden te zijn door de overeenkomst en anderzijds de voldoende nauwkeurige bepaling van alle essentiële en 

substantiële elementen van het voorgestelde contract."); M. BERLINGIN, "La formation dynamique du contrat de vente" in 

Manuel de la vente, Waterloo, Kluwer, 2010, 78-82; A. DE BOECK, "Aanbod en aanvaarding" in Bijzondere overeenkomsten. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 

3, Afd. 1, Mechelen, Kluwer, losbl., 7; J. STICHELBAUT, E. MONTERO, I. RORIVE en J. GOBIET, "Négociation et formation du 

contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, Brussel, Kluwer, losbl., II.1.4-29-II.1.4-42; S. STIJNS en B. TILLEMAN, 

"Overzicht van rechtspraak. Bijzondere overeenkomsten: Koop en aanneming (1999-2006)", TPR 2008, 1450. Frankrijk: F. 

X. TESTU, Contrats d'affaires, Parijs, Dalloz, 2010, n° 21.01. 
1848 Rb. Brussel 16 januari 2012, RW 2014-15, 589 ("In casu was er evenmin reeds sprake van een aanbod. Dit is namelijk een 

vast en precies voorstel tot contracteren. Een aanbod vereist enerzijds de bedoeling van de aanbieder om in geval van 

aanvaarding gebonden te zijn door de overeenkomst en anderzijds de voldoende nauwkeurige bepaling van alle essentiële en 

substantiële elementen van het voorgestelde contract."); A. DE BOECK, "Aanbod en aanvaarding" in Bijzondere 

overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar 

verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 3, Afd. 1, Mechelen, Kluwer, losbl., 11; W. NEVEN, J. DE PAUW, B. GORZA, N. BROEKAERT, 

A. SAPSALIS en L. ROWIES, "Binden van de partners in de voorbereidende fase" in Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, 

Kluwer, losbl., XVI.D – 65; S. STIJNS en B. TILLEMAN, "Overzicht van rechtspraak. Bijzondere overeenkomsten: Koop en 

aanneming (1999-2006)", TPR 2008, 1450. Frankrijk: F. X. TESTU, Contrats d'affaires, Parijs, Dalloz, 2010, n° 21.05. 
1849 A. DE BOECK, "Aanbod en aanvaarding" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 3, Afd. 1, Mechelen, Kluwer, losbl., 6. 
1850 A. DE BOECK, "Aanbod en aanvaarding" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 3, Afd. 1, Mechelen, Kluwer, losbl., 6-7; W. 

NEVEN, J. DE PAUW, B. GORZA, N. BROEKAERT, A. SAPSALIS en L. ROWIES, "Binden van de partners in de voorbereidende fase" 

in Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, losbl., XVI.D – 65. Engeland: F. N. BOTCHWAY en K. A. CHOONG, 

"Not Ready for Change? The English Courts and Pre-Contractual Negotiations", Int'l Law. 2011, 641. 
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uitmaken.1851 Ze kunnen ook soms beschouwd worden als een uitnodiging tot het starten van 

onderhandelingen.1852 

2. Voorafgaande ontwerpen 

 VOORAFGAANDE ONTWERPEN VAN OVEREENKOMST OPGESTELD TIJDENS 

PRECONTRACTUELE FASE – Tijdens de precontractuele fase stellen partijen niet alleen 

begeleidende afspraken en contracten op, maar gaan ze ook over tot de opmaak van het contract 

zelf. Dit gebeurt regelmatig in verschillende fasen. Voor men tot het definitieve contract komt, 

zijn er vaak een heel aantal verschillende ontwerpcontracten de revue gepasseerd.1853 Dergelijke 

ontwerpen van de overeenkomst kunnen een intentieverklaring uitmaken.1854 Ook kan een 

ontwerpovereenkomst een voorstel tot contracteren zijn.1855 Een contractsontwerp kan ook een 

aanbod uitmaken, namelijk wanneer het alle onontbeerlijke elementen voor de sluiting van het 

contract bevat, zodat de andere partij alleen nog moet aanvaarden om het contract tot stand te 

brengen.1856 Het bestaan van een ontwerp van overeenkomst leidt niet ipso facto tot de 

effectieve sluiting van een contract.1857  

 VOORAFGAANDE ONTWERPEN VAN OVEREENKOMST BEVATTEN NORMAAL GEZIEN GEEN 

RECHTEN EN PLICHTEN VOOR PARTIJEN – Een belangrijk kenmerk van 

ontwerpovereenkomsten is het feit dat ze een reflectie vormen van een stadium tijdens het 

onderhandelen. Ze bevatten in principe niet de uiteindelijke overeenkomst. Hierop bestaan wel 

                                                 
1851 A. DE BOECK, "Aanbod en aanvaarding" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 3, Afd. 1, Mechelen, Kluwer, losbl., 15. 

Nederland: J. G. J. RINKES, "Letters of intent en het afbreken van onderhandelingen: contact is contract?", PP 2003, 67. 
1852 Nederland: J. G. J. RINKES, "Letters of intent en het afbreken van onderhandelingen: contact is contract?", PP 2003, 67. 
1853 S. STIJNS, Verbintenissenrecht. 1: De bronnen van verbintenissen, Brugge, die Keure, 2005, 113. Nederland: P. S. BAKKER, 

"Uitleg van commerciële contracten (II)", WPNR 2011, 502. Engeland: A&J Inglis v John Buttery & Co [1878] 3 App. Cas. 

552; [1878] 5 R. (H.L.) 87 ("But surely it was never heard of that a signed and formally executed deed is to be interpreted upon 

a review of any number of preliminary drafts, containing proposed clauses, and successively altered clauses, unauthenticated 

and unagreed to, and all which were deleted by mutual consent, and do not appear in the finally executed deed. To control a 

final deed by clauses which of consent were deleted from the draft deed, or from any number of successive drafts of the deed, 

was surely never seriously proposed."); Prenn v. Simmonds [1971] 1 W.L.R. 1381 ("There were prolonged negotiations 

between solicitors, with exchanges of draft clauses, ultimately emerging in clause 2 of the agreement. The reason for not 

admitting evidence of these exchanges is not a technical one or even mainly one of convenience, (though the attempt to admit 

it did greatly prolong the case and add to its expense). It is simply that such evidence is unhelpful."); J. M. VAN DUNNÉ, 

"Normatieve uitleg à l'anglaise. Investors Compensation Scheme (1998) als de Engelse Haviltex-zaak" in Contracteren 

internationaal, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2006, 118. 
1854 C. CAUFFMAN, "Over verbindende en niet-verbindende eenzijdige (wils-)verklaringen" (noot onder Luik 9 september 2007), 

DAOR 2010, 168; A. VAN OEVELEN, "Het al of niet verbindend karakter van een intentieverklaring" (noot onder Antwerpen 17 

oktober 2011), RW 2013-14, 660. 
1855 Rb. Brussel 16 januari 2012, RW 2014-15, 589 ("In casu betrof het dus slechts een ontwerp van verkoopovereenkomst dat 

werd doorgestuurd met het verzoek om opmerkingen te maken. Dit betreft dan slechts een voorstel tot contracteren."). 
1856 Kh. Kortrijk 12 december 2007, RABG 2012, 12, noot E. DE KEZEL; TBH 2009, 909 ("Een aanbod is een door één van de 

partijen voorgesteld ontwerpcontract, waarin al de onontbeerlijke elementen voor het sluiten van het contract aanwezig zijn, 

zodat de andere partij alleen nog toe te stemmen heeft, zonder iets te moeten preciseren, om het contract tot stand te brengen."); 

E. DE KEZEL, "De afdwingbaarheid van voorverbintenissen in het aansprakelijkheidsrecht" (noot onder Kh. Kortrijk 12 

december 2007), RABG 2012, 20. 
1857 Kh. Kortrijk 12 december 2007, RABG 2012, 12, noot E. DE KEZEL; TBH 2009, 909 ("Zij stelde zelfs reeds een ontwerp 

van overeenkomst op, waar voorwerp en prijs van de verkoop waren bepaald. Dichter bij het sluiten van een overeenkomst kan 

er moeilijk worden gekomen. Slechts over één onontbeerlijk element van de overeenkomst kwam het niet tot een sluitende 

wilsovereenkomst.").  
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uitzonderingen. Wanneer een ontwerpcontract bijvoorbeeld een aanbod uitmaakt, dat later 

aanvaard wordt, komt de inhoud ervan natuurlijk wel overeen met de inhoud van het later tot 

stand gekomen contract.1858 Op zich beschrijven contractontwerpen echter normaal gezien geen 

rechten en plichten voor de partijen.1859 Ze zijn geen uiting van een consensus tussen de partijen. 

3. Precontractuele briefwisseling 

 CORRESPONDENTIE TIJDENS PRECONTRACTUELE FASE – Tijdens de precontractuele fase 

communiceren de partijen vaak via briefwisseling. Een brief is een geschreven bericht dat 

uitgaat van een persoon en gericht is aan een andere persoon met de bedoeling een mededeling 

over te brengen.1860 E-mails die voorzien zijn van en elektronische handtekening worden 

gelijkgesteld aan brieven.1861  

 VOORAFGAANDE BRIEFWISSELING BEVAT NORMAAL GEZIEN GEEN RECHTEN EN PLICHTEN 

VOOR PARTIJEN – Precontractuele brieven kunnen zeer uiteenlopende informatie bevatten. Zo 

kunnen partijen ontwerpovereenkomsten aan elkaar communiceren door briefwisseling.1862 

Meestal vormt voorafgaande briefwisseling, net als ontwerpcontracten, een weergave van het 

onderhandelingsproces.1863 Brieven bevatten op zich niet de uiteindelijke te sluiten 

                                                 
1858 Kh. Kortrijk 12 december 2007, RABG 2012, 12, noot E. DE KEZEL; TBH 2009, 909 ("Een aanbod is een door één van de 

partijen voorgesteld ontwerpcontract, waarin al de onontbeerlijke elementen voor het sluiten van het contract aanwezig zijn, 

zodat de andere partij alleen nog toe te stemmen heeft, zonder iets te moeten preciseren, om het contract tot stand te brengen."). 
1859 Frankrijk: Cass. fr. com. 9 maart 1989, JCP 1989, GII.21316, noot Y. REINHARD; RTD civ. 1990, 70, noot J. MESTRE 

("Interprétant souverainement les termes de la convention..., (la cour d'appel) a retenu que les auteurs de cet accord avaient 

établi un pacte de préférence et non un simple projet, même s'ils s'en étaient tenus dans cet acte à n'énoncer que les stipulations 

essentielles."). Engeland: National Bank of Australasia Ltd v J Falkingham & Sons [1902] A.C. 585 ("Drafts of this deed were 

prepared, and objections were made to them as prepared; but ultimately the deed as printed in the record was executed, and 

was duly registered as required by the Act already referred to. No claim is made to rectify this deed. The drafts cannot, 

therefore, properly be received in evidence to alter its language; still less to explain or assist in the interpretation of the deed 

as finally executed. The deed in its final shape is by no means well drawn, as is often the case when drafts are altered."); Lola 

Cars International Ltd v Dunn [2004] EWHC 2616 (Ch) ("At one stage in his submissions Mr Collings asked me to consider 

the various travelling drafts of the agreement that passed between the parties' solicitors prior to the execution of the agreement. 

He wanted me to examine these documents in order to show the changes that had taken place to the definition of "Business". 

In my view this is not an appropriate approach to questions of construction. Just as the court will not have regard to the 

subjective intentions of the parties or to evidence of the negotiations leading up to the making of a contract it should not, in my 

view, admit evidence of drafts which do not represent the final consensus between the parties."); F. N. BOTCHWAY en K. A. 

CHOONG, "Not Ready for Change? The English Courts and Pre-Contractual Negotiations", Int'l Law. 2011, 635; S. HANIF, 

"Exclusion of Extrinsic Evience in Substitution of, to Contradict, Vary or Add to Documents" in H. MALEK (ed.), Phipson on 

evidence, Londen, Sweet and Maxwell, 2010, 1390. 
1860 B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 362. 
1861 B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 370. 
1862 Engeland: Scottish Power Plc v Britoil (Exploration) Ltd [1997] WL 1104414 ("That letter seems to me typical of the 

material which is now put before the courts with a cry of Matrix, and which self-evidently is not a guide to the interpretation 

of the contract. The writer sent with it his proposals for the actual terms of the contract; the letter itself dangled a non-binding 

assurance on a hook for the Sellers to swallow. Hence the word "comfort", often used in commerce to describe such an 

assurance. In my judgment the letter should be left out of account entirely."). 
1863 Engeland: Prenn v Simmonds [1971] 1 WLR 1381 ("By the nature of things, where negotiations are difficult, the parties' 

positions, with each passing letter, are changing and until the final agreement, though converging, still divergent. It is only the 

final document which records a consensus. If the previous documents use different expressions, how does construction of those 

expressions, itself a doubtful process, help on the construction of the contractual words?"); Scottish Power Plc v Britoil 

(Exploration) Ltd [1997] WL 1104414 ("That letter seems to me typical of the material which is now put before the courts with 

a cry of Matrix, and which self-evidently is not a guide to the interpretation of the contract. The writer sent with it his proposals 

for the actual terms of the contract; the letter itself dangled a non-binding assurance on a hook for the Sellers to swallow. 

Hence the word "comfort", often used in commerce to describe such an assurance. In my judgment the letter should be left out 
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overeenkomst.1864 Hierop bestaan wel uitzonderingen. Zo kunnen partijen bindende 

voorafgaande en begeleidende afspraken en contracten, zoals bijvoorbeeld voorcontracten, in 

briefvorm gieten. Dan bevatten brieven natuurlijk wel dwingende bepalingen. Met 

"precontractuele briefwisseling" doelen wij echter enkel op die brieven en e-mails die deel zijn 

van het onderhandelingsproces en op zich geen contractuele waarde hebben. 

D. Interpretatieve waarde van voorafgaande onderhandelingen 

1. Interpretatieve waarde 

 WORDINGSGESCHIEDENIS VAN DE OVEREENKOMST BELANGRIJK IN SUBJECTIEF SYSTEEM – 

In de eerder subjectieve systemen van uitlegging zijn de voorafgaande onderhandelingen een 

veel voorkomend hulpmiddel bij de uitlegging van overeenkomsten.1865 Ze omvatten de hele 

                                                 
of account entirely."); ."); F. N. BOTCHWAY en K. A. CHOONG, "Not Ready for Change? The English Courts and Pre-Contractual 

Negotiations", Int'l Law. 2011, 635; S. FURST en V. RAMSEY, Keating on construction contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 

2006, 48; W. J. ZWALVE, "De historische context van de overeenkomst. Over uitleg van overeenkomsten in het Anglo-

Amerikaanse recht", RMT 2010, 70. 
1864 Engeland: Prenn v Simmonds [1971] 1 WLR 1381 ("By the nature of things, where negotiations are difficult, the parties' 

positions, with each passing letter, are changing and until the final agreement, though converging, still divergent. It is only the 

final document which records a consensus. If the previous documents use different expressions, how does construction of those 

expressions, itself a doubtful process, help on the construction of the contractual words?"); Scottish Power Plc v Britoil 

(Exploration) Ltd [1997] WL 1104414 ("That letter seems to me typical of the material which is now put before the courts with 

a cry of Matrix, and which self-evidently is not a guide to the interpretation of the contract. The writer sent with it his proposals 

for the actual terms of the contract; the letter itself dangled a non-binding assurance on a hook for the Sellers to swallow. 

Hence the word "comfort", often used in commerce to describe such an assurance. In my judgment the letter should be left out 

of account entirely."); ."); F. N. BOTCHWAY en K. A. CHOONG, "Not Ready for Change? The English Courts and Pre-Contractual 

Negotiations", Int'l Law. 2011, 635; S. FURST en V. RAMSEY, Keating on construction contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 

2006, 48; W. J. ZWALVE, "De historische context van de overeenkomst. Over uitleg van overeenkomsten in het Anglo-

Amerikaanse recht", RMT 2010, 70. 
1865 Cass. 3 juni 1965, Pas. 1965, I, 1074 ("De interpretatie die de rechter geeft van een overeenkomst rekening houdende met 

de termen van de akte, met de briefwisseling tussen partijen en met de uitvoering die partijen aan de overeenkomst gaven, is 

wettig voor zover zij verenigbaar is met de termen van de akte."); Gent 12 oktober 2011, TGR-TWVR 2012, 103; P&B 2012, 

180 ("Hierbij zijn de antecedenten en de briefwisseling tussen de raadslieden van partijen belangrijk, reden waarom deze 

hierna uitvoerig aan bod komen.."); Rb. Antwerpen 30 juni 1961, RW 1964-65, 929 ("Overwegende dat, waar ter zake, het 

ontstaan van de kwestige overeenkomst uitzonderlijk goed omringd is van elementen welke haar wordingsgeschiedenis 

weergeven, de werkelijke bedoeling van de partijen zonder moeite of gevaar voor vergissing kan opgespoord worden."); Kh. 

Dendermonde 21 november 2013, DAOR 2014, 36, noot J. WAELKENS ("Het is de rechter evenwel toegelaten ook extrinsieke 

elementen te betrekken in zijn interpretatiewerkzaamheid, d.w.z. elementen die vreemd zijn aan de akte en die gepuurd kunnen 

worden uit de gehele context van de overeenkomst, zoals de wijze van uitvoering van het contract, precontractuele documenten 

en briefwisseling, verklaringen van partijen buiten de akte, e.d.m."); Vred. Westerlo 1 september 2000, RW 2002-03, 513; 

T.Not. 2002, 570 ("[…] heeft het Hof van Cassatie vanaf het begin van de jaren tachtig gesteld dat om de werkelijke draagwijdte 

te bepalen van wat partijen gezamenlijk hebben gewild, ook een beroep mag worden gedaan op de zin en de draagwijdte van 

de akte (niet alleen maar op de bewoordingen ervan), dus op zogenaamde 'extrinsieke elementen' zoals daar zijn de […] 

briefwisseling gevoerd voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van de overeenkomst, […] ."); M. BERLINGIN, "La formation 

dynamique du contrat de vente" in Manuel de la vente, Waterloo, Kluwer, 2010, 65; L. CORNELIS, Algemene theorie van de 

verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 275; A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 

2010, 14; E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 118; B. DE CONINCK, "Le 

droit commun de l'interprétation des contrats", DAOR 2001, 40; Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. 

Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 168-169; J. HERBOTS, M. VERVOORT en T. BRUYNINCKX, "[Koop] 

Algemene begrippen" in Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, losbl., II.A.1 - 12a; J.-F. LECLERCQ en C. 

JASSOGNE, "Notions essentielles du droit des obligations contractuelles" in Traité pratique de droit commercial, Brussel, 

Kluwer, 2009, 338; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 3. Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in 

J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-127; B. VAN DEN BERGH, "Art. 

1602 BW" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, I. 

Benoemde overeenkomsten, Titel VI. Koop, Hfdst. IV, Mechelen, Kluwer, 4; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, 
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wordingsgeschiedenis van het contract, vanaf het ogenblik dat partijen besluiten te 

onderhandelen tot het moment van de contractsluiting.1866 De reden waarom men zich tot 

precontractuele documenten wendt, is het feit dat deze informatie bieden over de motieven van 

de partijen om tot contracteren over te gaan, over hun doelen en over de discussies over de 

verschillende aspecten van het contract.1867 De inhoud van deze documenten kan dus een nuttige 

bijdrage leveren bij het achterhalen van de werkelijke subjectieve wil van de partijen.1868 Het 

gaat dan over alle drie de categorieën van precontractuele documenten. Ook e-mails, 

briefwisseling en contractontwerpen kunnen een licht werpen op de betekenis van een later 

gesloten contract.1869  

                                                 
Brussel, Bruylant, 2010, 597; J. WAELKENS, "Interpretatie van een borgtochtovereenkomst" (noot onder Cassatie 1 maart 2012), 

DAOR 2013, 100; J. WAELKENS, "Interpretatie van een koopovereenkomst" (noot onder Kh. Dendermonde 21 november 2013, 

DAOR 2014, 44; P. WERY, Droit des obligations, vol. I, Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 396. Frankrijk: 

M. Y. M. ALY, La logique de l'opération d'interprétation du contrat: Comparaison franco-égyptienne, proefschrift Université 

de Paris-Nord, 2005, 169; L. BOYER, "Contrats et conventions" in Répertoire de droit civil, Paris, Dalloz, 1993, n° 174; M. 

FABRE-MAGNAN, Droit des obligations. 1. Contrat et engagement unilatéral in Thémis droit privé, Parijs, Presses Universitaires 

de France, 2012, 514; M. H. MALEVILLE, Pratique De l'interprétation Des Contrats: Etude Jurisprudentielle, Rouen, Université 

De Rouen, 1991, 204-206; E. RAWACH, "La portée des clauses tenant à exclure le rôle des documents précontractuels dans 

l'interprétation du contrat", D. 2001, (223) n° 2; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. 
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 PRECONTRACTUELE ONDERHANDELINGEN WEL STEEDS OMZICHTIG BEHANDELEN OMDAT 

DIT NIET ALTIJD UITING IS VAN GEMEENSCHAPPELIJKE WIL TEN TIJDE VAN DE 

CONTRACTSLUITING – Wel is het belangrijk steeds voor ogen te hebben dat vele 

precontractuele documenten op zich nog geen consensus bevatten en afwijken van het 

uiteindelijk contract. Men moet dus, wanneer men zich wendt tot het bewijs van de 

voorafgaande onderhandelingen, nagaan welke elementen uit de precontractuele fase de 

contractanten hebben willen weren bij het opstellen van het contract zelf.1870  

 PRECONTRACTUELE ONDERHANDELINGEN KUNNEN NEERSLAG VINDEN IN AKTE OF BEGIN 

VAN BEWIJS DOOR GESCHRIFT MET GROTE WETTELIJKE BEWIJSWAARDE IN BELGISCH-

FRANS BURGERLIJK RECHT – De voorafgaande en begeleidende afspraken en contracten en de 

contractsontwerpen kan men over het algemeen kwalificeren als akte of als begin van bewijs 

door geschrift.1871 Ondertekende brieven en e-mails kunnen met onderhandse akten 

gelijkgesteld worden en hebben dan ook de bewijswaarde van onderhandse akten.1872 Dit geldt 

op voorwaarde dat aan alle algemene vormvereisten van een onderhandse akte voldaan is.1873 

Bovendien is de gelijkstelling enkel geldig voor zover de bestemmeling van de brief deze 

inroept tegen zijn auteur.1874 Als een auteur zijn brief inroept tegen de bestemmeling, dan is er 

geen sprake van een onderhandse akte, want dan is er geen handtekening van de bestemmeling 

aan te wijzen.1875 Brieven die niet aan de voorwaarden van een onderhandse akte voldoen, 

kunnen soms gelden als begin van bewijs door geschrift.1876 Akten hebben een grote wettelijke 

bewijswaarde.1877 Wanneer het Belgisch-Franse begin van bewijs door geschrift is aangevuld 
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met getuigen en vermoedens, heeft dat bewijsmiddel dezelfde bewijswaarde als een akte.1878 

Brieven die een akte of een begin van bewijs door geschrift uitmaken, zijn dus als 

bewijsmiddelen toegelaten boven en naast het uit te leggen contract.1879  

 PRECONTRACTUELE ONDERHANDELINGEN KUNNEN NEERSLAG VINDEN IN 

BUITENGERECHTELIJKE BEKENTENIS MET LAGE WETTELIJKE BEWIJSWAARDE IN BELGISCH-

FRANS BURGERLIJK RECHT – Ook zijn brieven in sommige gevallen te categoriseren als een 

buitengerechtelijke bekentenis.1880 Hetzelfde geldt voor elektronische post voorzien van een 

elektronische handtekening.1881 Een bekentenis is een eenzijdige daad waarmee een partij de 

juistheid van een tegen haar aangevoerd (rechts)feit of rechtshandeling bekent, waarbij 

dergelijke bekentenis tegen haar kan worden gebruikt als bewijs.1882 Een bekentenis is 

gerechtelijk of buitengerechtelijk (artikel 1354 BW/CC, artikel 1383, 2e lid nieuw Frans 
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CC).1883 Het belang van het onderscheid ligt in het verschil in appreciatiebevoegdheid van de 

rechter.1884 Een gerechtelijke bekentenis wordt afgelegd voor de rechter of de arbiter in het 

geding dat gaat over het feit waarover de bekentenis handelt.1885 Een gerechtelijke bekentenis 

heeft een volledige wettelijke bewijswaarde tegen de persoon die ze heeft afgelegd.1886 Dit wil 

zeggen dat de rechter gebonden is door de bekentenis en niet de mogelijkheid heeft om de 

bewijswaarde of de geloofwaardigheid ervan zelf te appreciëren.1887 De wetgever gaat er 

immers vanuit dat de bekentenis de waarheid bevat.1888 Het gevolg hiervan is dat een 

gerechtelijke bekentenis mag gebruikt worden als bewijsmiddel tegen en boven de inhoud van 
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een akte, behalve tegen authentieke vermeldingen van een akte.1889 Dit is in feite logisch. Het 

belang van schriftelijk bewijs vloeit voort uit het feit dat het is opgemaakt in tempore non 

suspecto. Er was op dat moment nog geen sprake van een geschil. Dit kenmerk verantwoordt 

echter niet waarom een geschrift voorrang zou moeten krijgen boven een latere, vrijwillig 

gedane, bekentenis.1890 Buitengerechtelijke bekentenissen zijn alle niet-gerechtelijke 

bekentenissen.1891 Ze zijn dus afgelegd buiten het geding of in afwezigheid van een rechter.1892 

De buitengerechtelijke bekentenis heeft naar Frans-Belgisch recht slechts een vrije 

bewijswaarde.1893 De feitenrechter mag deze zelf soeverein beoordelen.1894 De lage wettelijke 

bewijswaarde van een buitengerechtelijke bekentenis verzet zich echter niet tegen het gebruik 

van dergelijke bewijsmiddelen bij de interpretatie van de overeenkomst, als de rechter de 

elementen niet aanwendt om de inhoud van het geschrift tegen te spreken, maar wel om deze te 

verduidelijken (nrs. 311 en volgende).  

2. Geen interpretatieve waarde  

 OBJECTIEF SYSTEEM WEERT PRECONTRACTUELE ONDERHANDELINGEN BIJ UITLEGGING, 

OMDAT DEZE GEEN REFLECTIE VAN CONSENSUS BEVATTEN – Het Engelse interpretatiesysteem 

meet het bewijs van precontractuele onderhandelingen daarentegen geen waarde toe bij de 

uitlegging van overeenkomsten.1895 De reden hiervoor is al in de jaren '70 zeer duidelijk 
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uiteengezet door Lord WILBERFORCE in de zaak Prenn v Simmonds.1896 De reden voor de 

uitsluiting van precontractuele onderhandelingen is dat deze geen nut hebben bij de uitlegging 

van het finale contract.1897 Het bewijs van precontractuele onderhandelingen wordt als zinloos 

gezien, omdat deze nog geen reflectie zijn van een wilsovereenstemming.1898 Tijdens de 
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onderhandelingen maken de posities van de partijen veranderingen door.1899 Er is geen garantie 

dat de wil van één of beide partijen tijdens de onderhandelingsfase constant blijft tot en met het 

ogenblik van contractsluiting.1900 De documenten die deze evolutie weerspiegelen maken deel 

uit van de fase voor partijen het eens geworden zijn. 

R.T.T. was een bedrijf, eigendom van Crompton Parkinson Ltd.. R.T.T. had een 

dochteronderneming, Airmec Ltd., waarbij Simmonds de manager was. Prenn, eigenaar van 

een hele groep bedrijven, wilde gebruik maken van de diensten van Simmonds. Hij kocht 

daarom Crompton Parkinson van R.T.T en Airmec en betaalde hiervoor £160 000 in cash. Er 

was nog een openstaand kapitaal van £294 716. Prenn zou dit in vier schijven betalen in 

augustus 1960, 1961, 1962 en 1963. Prenn sloot ook een aparte overeenkomst met Simmonds, 

waarin de partijen in artikel 2 onder andere overeenkwamen dat Simmonds een som van £6 

600 zou ontvangen op voorwaarde dat "The aggregate profits of R.T.T. earned during the four 

years ending August 19, 1963 and available for dividend on the ordinary E stock units for the 

time being issued whether declared or not shall have amounted to £300 000 after payment or 

provision for income tax and and profits tax provided always that the conditions of this 

subparagraph (b) shall only apply if the preference stock units or any of them are redeemed 

otherwise than out of the profits of R.T.T. which would otherwise be available for dividend or 

the terms of payment of p the said balance of the purchase price under the contract or any part 

thereof shall be re-arranged or all or any part of the said sum of £294,716 shall be satisfied 

from any other source." In 1963 maakte Simmonds aanspraak op de som van £6 600. Prenn 

wilde echter niet uitbetalen, omdat R.T.T. op zich geen £300 000 winst had gemaakt. 

Simmonds was van mening dat de aggregate profits niet enkel doelden op de winst van R.T.T., 

maar wel op de winst gemaakt door R.T.T. en Airmec tesamen. Lord WILBERFORCE stelde dat 

de context in deze zaak uitsluitsel moest bieden. Simmonds wierp op dat de lange 

onderhandelingen die er tussen de partijen waren gevoerd en de verschillende drafts van artikel 

2 nuttig waren voor de uitlegging van de bepaling. Lord WILBERFORCE verwierp dit: "In my 
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opinion, then, evidence of negotiations, or of the parties' intentions, and a fortiori of Dr. 

Simmonds' intentions, ought not to be received, and evidence should be restricted to evidence 

of the factual background known to the parties at or before the date of the contract, including 

evidence of the "genesis" and objectively the "aim" of the transaction." Hij hield wel rekening 

met de objectieve omstandigheden die de sluiting van het contract voorafgingen en met het 

doel van het contract. Partijen waren overeengekomen dat Simmonds een bonus zou krijgen, 

wanneer er een bepaalde winst was gemaakt. De bedoeling hiervan was Simmond een drijfveer 

te geven om te zorgen dat er winst werd geboekt. Nu was Simmonds de manager van Aimec 

en niet van R.T.T., zodat hij enkel invloed had op het zakencijfer van Aimec. Het was dan ook 

logisch dat partijen gedoeld hadden op de winst van R.T.T. en Aimec tesamen.1901  

 OBJECTIEF SYSTEEM WEERT PRECONTRACTUELE ONDERHANDELINGEN BIJ UITLEGGING, 

OMDAT DEZE PROCESKOSTEN DOEN STIJGEN EN INGAAN TEGEN DE OBJECTIVITEIT VAN 

INTERPRETATIESYSTEEM – Daarnaast zijn er ook andere redenen die ten grondslag liggen aan 

de afwijzende houding ten opzichte van precontractuele onderhandelingen. Zo kan het toelaten 

van het bewijs van precontractuele onderhandelingen de prijs van een proces de hoogte 

injagen.1902 Hoe meer bewijs moet verzameld en bestudeerd worden, hoe hoger immers de 

proceskosten liggen. Een derde reden ligt in de objectiviteit van de Engelse 

interpretatietechniek.1903 De werkelijke subjectieve partijwil is niet aan de orde bij uitlegging, 
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zodat precontractuele onderhandelingen, die deze echte intentie weerspiegelen, irrelevant 

zijn.1904 

 ENKEL VOORAFGAANDE ONTWERPEN EN PRECONTRACTUELE BRIEFWISSELING 

UITGESLOTEN – Niet alle precontractuele documenten zijn ontoelaatbaar in Engeland. Enkel de 

bewijsmiddelen die de subjectieve werkelijke intentie van de partijen weergeven zijn 

uitgesloten.1905 Concreet betekent dit dat voorafgaande ontwerpen van het contract 

ontoelaatbaar zijn bij uitleg.1906 Een ontwerp van overeenkomst reflecteert immers geen 

                                                 
negotiations in contractual interpretation", J.B.L. 2014, 374; W. J. ZWALVE, "De historische context van de overeenkomst. Over 

uitleg van overeenkomsten in het Anglo-Amerikaanse recht", RMT 2010, 70. 
1904 Engeland: Chartbrook Ltd v Persimmon Homes Ltd & Ors [2009] UKHL 38 ("English law, on the other hand, mixes up 

the ascertainment of intention with the rules of law by depersonalising the contracting parties and asking, not what their 

intentions actually were, but what a reasonable outside observer would have taken them to be. One cannot in my opinion simply 

transpose rules based on one philosophy of contractual interpretation to another, or assume that the practical effect of 

admitting such evidence under the English system of civil procedure will be the same as that under a continental system."); N. 

ANDREWS, Contract Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, 370; T. BINGHAM, "A new thing under the sun? The 

interpretation of contract and the ICS decision", Edin. L.R. 2008, 389; F. N. BOTCHWAY en K. A. CHOONG, "Not Ready for 

Change? The English Courts and Pre-Contractual Negotiations", Int'l Law. 2011, 627; R. CALNAN, Principles of contractual 

interpretation, Oxford, Oxford University Press, 2013, 49; L. H. HOFFMANN, "The Intolerable Wrestle with Words and 

Meanings", South African LJ 1997, 666; N. KORNET, Contract interpretation and gap filling: comparative and theoretical 

perspectives, Antwerpen, Intersentia, 2006, 173; D. W. MCLAUCHLAN, "A Contract Contradiction", VUWLR 1999, 181; D. W. 

MCLAUCHLAN, "Contract Interpretation: What is it about?", Sydney L. Rev. 2009, 37; E. PEEL, The Law of Contract, Londen, 

Sweet and Maxwell, 2011, 217; C. MITCHELL, Interpretation of contracts, Londen, Routledge, 2007, 78-79; G. YIHAN, "A 

wrong turn in history: re-understanding the exclusionary rule against prior negotiations in contractual interpretation", J.B.L. 

2014, 375; W. J. ZWALVE, "De historische context van de overeenkomst. Over uitleg van overeenkomsten in het Anglo-

Amerikaanse recht", RMT 2010, 70. 
1905 Engeland: Codelfa Construction Property Ltd v State Rail Authority of New South Wales [1982] 149 C.L.R. 337 ("In so 

far as the negotiations consist of statements and actions of the parties which are reflective of their actual intentions and 

expectations they are not receivable."); Yoshimoto v Canterbury Golf International Ltd [2001] 1 NZLR 523 ("It would seem 

sensible to have regard to the pre-contractual drafts referred to above. It is only by having regard to the evidence that the 

situation can be avoided whereby the Courts risk adopting a meaning which is not what the parties actually intended. Yet, the 

rule of evidence of pre-contractual negotiations is not receivable is seemingly absolute."); Potter v Potter [2003] 3 NLZR 145 

("Although precontractual negotiations are generally irrelevant, there is an exception when they are used for the very limited 

purpose of ascertaining what objectively observable facts, as distinct from intentions, must have been within the contemplation 

of both parties."); Proforce Recruit Limited v The Rugby Group Limited [2006] EWCA Civ 69 ("In the view of Lord Nicholls 

the statement of the rule that pre-contract negotiations are irrelevant is too rigid. He said that […] They differ from other 

background material in that, unlike other background material, they may afford direct evidence of the parties' actual intentions. 

That is not a reason for banning their use. That would be perverse. That would mean that in deciding the meaning intended to 

be conveyed by the language chosen by the parties the notional reasonable person would always be barred from having regard 

to what may be the best evidence of all. He must always conjecture, he must never know. The preferable approach is to 

recognise that pre-contract negotiations are relevant and admissible if they would have influenced the notional reasonable 

person in his understanding of the meaning the parties intended to convey by the words used."); R. CALNAN, Principles of 

contractual interpretation, Oxford, Oxford University Press, 2013, 57; D. W. MCLAUCHLAN, "A Contract Contradiction", 

VUWLR 1999, 181; D. W. MCLAUCHLAN, "Common assumptions and contract interpretation", L.Q.R. 1997, 240; D. W. 

MCLAUCHLAN, "Contract Interpretation: What is it about?", Sydney L. Rev. 2009, 25; C. MITCHELL, Interpretation of contracts, 

Londen, Routledge, 2007, 76; G. YIHAN, "A wrong turn in history: re-understanding the exclusionary rule against prior 

negotiations in contractual interpretation", J.B.L. 2014, 375. 
1906 Engeland: A&J Inglis v John Buttery & Co [1878] 3 App. Cas. 552; [1878] 5 R. (H.L.) 87 ("But surely it was never heard 

of that a signed and formally executed deed is to be interpreted upon a review of any number of preliminary drafts, containing 

proposed clauses, and successively altered clauses, unauthenticated and unagreed to, and all which were deleted by mutual 

consent, and do not appear in the finally executed deed. To control a final deed by clauses which of consent were deleted from 

the draft deed, or from any number of successive drafts of the deed, was surely never seriously proposed."); National Bank of 

Australasia Ltd v J Falkingham & Sons [1902] A.C. 585 ("Drafts of this deed were prepared, and objections were made to 

them as prepared; but ultimately the deed as printed in the record was executed, and was duly registered as required by the 

Act already referred to. No claim is made to rectify this deed. The drafts cannot, therefore, properly be received in evidence to 

alter its language; still less to explain or assist in the interpretation of the deed as finally executed. The deed in its final shape 

is by no means well drawn, as is often the case when drafts are altered."); Prenn v. Simmonds [1971] 1 W.L.R. 1381 ("There 

were prolonged negotiations between solicitors, with exchanges of draft clauses, ultimately emerging in clause 2 of the 
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consensus tussen de partijen.1907 Ook de tussen de partijen in de precontractuele fase gevoerde 

briefwisseling wordt niet aanvaard als bewijsmiddel, tenzij deze rechten en plichten voor de 

partijen bevat.1908 Met voorafgaande en begeleidende afspraken en contracten in de 

precontractuele fase gesloten tussen de partijen bij het litigieuze contract, mag de rechter 

daarentegen wel rekening houden, althans voor zover deze het resultaat zijn van een 

wilsovereenstemming.1909 Dit is een gevolg van de ratio die ten grondslag ligt aan de uitsluiting 

                                                 
agreement. The reason for not admitting evidence of these exchanges is not a technical one or even mainly one of convenience, 

(though the attempt to admit it did greatly prolong the case and add to its expense). It is simply that such evidence is 

unhelpful."); Lola Cars International Ltd v Dunn [2004] EWHC 2616 (Ch) ("At one stage in his submissions Mr Collings asked 

me to consider the various travelling drafts of the agreement that passed between the parties' solicitors prior to the execution 

of the agreement. He wanted me to examine these documents in order to show the changes that had taken place to the definition 

of "Business". In my view this is not an appropriate approach to questions of construction. Just as the court will not have 

regard to the subjective intentions of the parties or to evidence of the negotiations leading up to the making of a contract it 

should not, in my view, admit evidence of drafts which do not represent the final consensus between the parties."); L Schuler 

AG v Wickman Machine Tool Sales Ltd [1972] 1 W.L.R. 840; [1972] 2 All E.R. 1173; (1972) 116 S.J. 352 ("In such a case 

the court is prohibited from having regard to the various drafts which passed between the parties during their pre-contract 

negotiations."); H. G. BEALE, Chitty on contracts, 1: General Principles, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 878; F. N. 

BOTCHWAY en K. A. CHOONG, "Not Ready for Change? The English Courts and Pre-Contractual Negotiations", Int'l Law. 2011, 

635; R. CALNAN, Principles of contractual interpretation, Oxford, Oxford University Press, 2013, 57; S. HANIF, "Exclusion of 

Extrinsic Evience in Substitution of, to Contradict, Vary or Add to Documents" in H. MALEK (ed.), Phipson on evidence, 

Londen, Sweet and Maxwell, 2010, 1389; S. FURST en V. RAMSEY, Keating on construction contracts, Londen, Sweet and 

Maxwell, 2006, 51; K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 68. 
1907 A&J Inglis v John Buttery & Co [1878] 3 App. Cas. 552; [1878] 5 R. (H.L.) 87 ("But surely it was never heard of that a 

signed and formally executed deed is to be interpreted upon a review of any number of preliminary drafts, containing proposed 

clauses, and successively altered clauses, unauthenticated and unagreed to, and all which were deleted by mutual consent, and 

do not appear in the finally executed deed. To control a final deed by clauses which of consent were deleted from the draft 

deed, or from any number of successive drafts of the deed, was surely never seriously proposed."); Lola Cars International Ltd 

v Dunn [2004] EWHC 2616 (Ch) ("At one stage in his submissions Mr Collings asked me to consider the various travelling 
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examine these documents in order to show the changes that had taken place to the definition of "Business". In my view this is 
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for Change? The English Courts and Pre-Contractual Negotiations", Int'l Law. 2011, 635; S. HANIF, "Exclusion of Extrinsic 

Evience in Substitution of, to Contradict, Vary or Add to Documents" in H. MALEK (ed.), Phipson on evidence, Londen, Sweet 

and Maxwell, 2010, 1390. 
1908 Engeland: Davis Contractors v Fareham Urban DC [1956] A.C. 696; [1956] 3 W.L.R. 37; [1956] 2 All E.R. 145; 54 L.G.R. 

289 ("There were negotiations following the tender and these resulted in the formal agreement of July 6, which did not 

incorporate the letter of March 18. It would, as it appears to me, be contrary to all practice and precedent to hark back to a 

single term of preceding negotiations after a formal and final agreement omitting that term has been signed."); Prenn v 

Simmonds [1971] 1 WLR 1381 ("By the nature of things, where negotiations are difficult, the parties' positions, with each 

passing letter, are changing and until the final agreement, though converging, still divergent. It is only the final document 

which records a consensus. If the previous documents use different expressions, how does construction of those expressions, 

itself a doubtful process, help on the construction of the contractual words?"); Scottish Power Plc v Britoil (Exploration) Ltd 

[1997] WL 1104414 ("That letter seems to me typical of the material which is now put before the courts with a cry of Matrix, 

and which self-evidently is not a guide to the interpretation of the contract. The writer sent with it his proposals for the actual 

terms of the contract; the letter itself dangled a non-binding assurance on a hook for the Sellers to swallow. Hence the word 

"comfort", often used in commerce to describe such an assurance. In my judgment the letter should be left out of account 

entirely."); F. N. BOTCHWAY en K. A. CHOONG, "Not Ready for Change? The English Courts and Pre-Contractual 

Negotiations", Int'l Law. 2011, 635; S. FURST en V. RAMSEY, Keating on construction contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 

2006, 48; W. J. ZWALVE, "De historische context van de overeenkomst. Over uitleg van overeenkomsten in het Anglo-

Amerikaanse recht", RMT 2010, 70. 
1909 Engeland: HIH Casualty and General Insurance Ltd v New Hampshire Insurance Co [2001] 2 Lloyds Rep 161 ("In 

principle, it would seem to me that it is always admissible to look at a prior contract as part of the matrix or surrounding 

circumstances of a later contract. I do not see how the parol evidence rule can exclude prior contracts, as distinct from mere 

negotiations."); Chartbrook Ltd v Persimmon Homes Ltd & Ors [2009] UKHL 38 ("It is often not easy to distinguish between 

those statements which (if they were made at all) merely reflect the aspirations of one or other of the parties and those which 

embody at least a provisional consensus which may throw light on the meaning of the contract which was eventually 

concluded."); Youell v Bland Welch & Co Ltd (No.1) [1992] 2 Lloyd's Rep. 127 ("It can be argued that an insurance slip is 
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van precontractuele onderhandelingen, namelijk het feit dat er tussen de partijen nog geen 

consensus bestaat.1910 Eenmaal aanvaard, mag een aanbod gebruikt worden om het contract dat 

op die manier gesloten wordt uit te leggen.1911 Zo mogen ook voorafgaande contracten of 

voorcontracten bijvoorbeeld gebruikt worden.1912 De vraag is wel of voorafgaande 

overeenkomsten wel altijd van nut kunnen zijn.1913 Wanneer een later gesloten overeenkomst 

een voorafgaand contract vervangt, en de inhoud van beide verschilt, dan zou men er immers 

van kunnen uitgaan dat dit betekent dat de partijen de inhoud hebben willen veranderen, zodat 

het eerste contract geen hulp meer kan bieden bij de uitlegging van het tweede.1914  

 ENKEL NEERSLAG VAN ONDERHANDELINGEN UITGESLOTEN, ANDERE PRECONTRACTUELE 

EXTERNE ELEMENTEN ZIJN WEL AANVAARD – Het feit dat de precontractuele onderhandelingen 

geen toelaatbaar extern element uitmaken, belet niet dat de rechter wel rekening mag houden 

met bepaalde andere externe omstandigheden uit de precontractuele fase. Zo kan de rechter de 

objectieve feitelijke achtergrond die de partijen bekend was voor de sluiting van het contract 

wel in aanmerking nemen.1915 Het gaat hier immers om objectieve feiten, waarover men 

                                                 
different from negotiations for the formation of a contract. It contains a concluded agreement between the parties, albeit one 

which they may expect, and even agree, to replace by different wording in a formal contract."); S. FURST en V. RAMSEY, 

Keating on construction contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2006, 51; E. PEEL, The Law of Contract, Londen, Sweet and 

Maxwell, 2011, 218. 
1910 Engeland: K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 66. 
1911 Engeland: F. N. BOTCHWAY en K. A. CHOONG, "Not Ready for Change? The English Courts and Pre-Contractual 

Negotiations", Int'l Law. 2011, 641. 
1912 Engeland: HIH Casualty and General Insurance Ltd v New Hampshire Insurance Co [2001] 2 Lloyds Rep 161 ("In 
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negotiations."); Electrosteel Castings Ltd v Scan Trans Shipping & Chartering Sdn Bhd [2002] EWHC 1993 (Comm); [2002] 

2 All E.R. (Comm) 1064; [2003] 1 Lloyd's Rep. 190; 87 Con. L.R. 50 ("In principle … it is always admissible to look at prior 

contracts as part of the matrix or surrounding circumstances of a later contract."); Youell v Bland Welch & Co Ltd (No.1) 

[1992] 2 Lloyd's Rep. 127 ("It can be argued that an insurance slip is different from negotiations for the formation of a contract. 

It contains a concluded agreement between the parties, albeit one which they may expect, and even agree, to replace by different 

wording in a formal contract."); Kyle Bay Limited v Underwriters [2006] EWHC 607 (Comm) ("Prior contracts are always 

admissible evidence of the factual matrix, even if superseded by the later contract, although the degree of assistance they can 

offer may often be slight."); H. G. BEALE, Chitty on contracts, 1: General Principles, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 879; 

S. FURST en V. RAMSEY, Keating on construction contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2006, 51; K. LEWISON, The 

Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 66-68; E. PEEL, The Law of Contract, Londen, Sweet and 

Maxwell, 2011, 218; G. YIHAN, "A wrong turn in history: re-understanding the exclusionary rule against prior negotiations in 

contractual interpretation", J.B.L. 2014, 385. 
1913 Engeland: HIH Casualty and General Insurance Ltd v New Hampshire Insurance Co [2001] 2 Lloyds Rep 161 ("The 

difficulty of course is that, where the later contract is intended to supersede the prior contract, it may in the generality of cases 

simply be useless to try to construe the later contract by reference to the earlier one."); H. G. BEALE, Chitty on contracts, 1: 

General Principles, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 879; E. PEEL, The Law of Contract, Londen, Sweet and Maxwell, 2011, 

218. 
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hypothesi, the later contract replaces the earlier one and it is likely to be impossible to say that the parties have not wished to 

alter the terms of their earlier bargain. The earlier contract is unlikely therefore to be of much, if any, assistance. Where the 

later contract is identical, its construction can stand on its own feet, and in any event its construction should be undertaken 

primarily by reference to its own overall terms. Where the later contract differs from the earlier contract, prima facie the 

difference is a deliberate decision to depart from the earlier wording, which again provides no assistance. Therefore a cautious 

and sceptical approach to finding any assistance in the earlier contract seems to me to be a sound principle. What I doubt, 

however, is that such a principle can be elevated into a conclusive rule of law."); H. G. BEALE, Chitty on contracts, 1: General 

Principles, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 879; E. PEEL, The Law of Contract, Londen, Sweet and Maxwell, 2011, 218. 
1915 Engeland: Prenn v Simmonds [1971] 1 W.L.R. 1381 ("In my opinion, then, evidence of negotiations, or of the parties' 

intentions, and a fortiori of Dr. Simmonds' intentions, ought not to be received, and evidence should be restricted to evidence 

of the factual background known to the parties at or before the date of the contract, including evidence of the " genesis " and 
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moeilijk kan redetwisten.1916 Om deze objectieve achtergrond te achterhalen, mag het bewijs 

van voorafgaande onderhandelingen gebruikt worden.1917 Ook het doel van het contract, dat 

meespeelt bij de interpretatie van een overeenkomst, wordt soms pas duidelijk aan de hand van 

                                                 
objectively the " aim " of the transaction."); Reardon Smith Line Ltd. v Yngvar Hansen-Tangen [1976] 1 W.L.R. 989 ("In a 

commercial contract it is certainly right that the court should know the commercial purpose of the contract and this in turn 

presupposes knowledge of the genesis of the transaction, the background, the context, the market in which the parties are 

operating."); Chartbrook Ltd v Persimmon Homes Ltd & Ors [2009] UKHL 38 ("The rule excludes evidence of what was said 

or done during the course of negotiating the agreement for the purpose of drawing inferences about what the contract meant. 

It does not exclude the use of such evidence for other purposes: for example, to establish that a fact which may be relevant as 

background was known to the parties, or to support a claim for rectification or estoppel. These are not exceptions to the rule. 

They operate outside it.."); Proforce Recruit Limited v The Rugby Group Limited [2006] EWCA Civ 69 ("It would be necessary 

to explore the factual hinterland of the agreement in order to see whether illumination of the meaning of the expression could 

be found: for example, in evidence showing that the parties had agreed upon the meaning of the terms or had a mutual 

understanding of the term and were using it in the agreement as a shorthand expression of their agreement or understanding."); 

Codelfa Construction Property Ltd v State Rail Authority of New South Wales [1982] 149 C.L.R. 337 ("Obviously the prior 

negotiations will tend to establish objective background facts which were known to both parties and the subject matter of the 

contract. To the extent to which they have this tendency they are admissible."); Youell v Bland Welch & Co Ltd (No.1) [1992] 

2 Lloyd's Rep. 127 ("The notion is that the parties had in mind, and the court is entitled to know, what was going on around 

them at the time when they were making the contract. This applies to circumstances which were known to both parties, and to 

what each might reasonably have expected the other to know."); Scottish Power Plc v Britoil (Exploration) Ltd [1997] WL 

1104414 ("What then is comprised by the surrounding circumstances, or the factual matrix as the fashionable phrase is today? 

To my mind it must mean the immediate context of the contract, facts which both parties would have had in mind and known 

that the other had in mind at the time when the contract was made."); Potter v Potter [2003] 3 NLZR 145 ("Although 

precontractual negotiations are generally irrelevant, there is an exception when they are used for the very limited purpose of 

ascertaining what objectively observable facts, as distinct from intentions, must have been within the contemplation of both 

parties."); M. ANDERSON en V. WARNER, Drafting and Negotiating Commercial Contracts, Haywards Heath, Tottel Publishing, 

2007, 89; H. G. BEALE, Chitty on contracts, 1: General Principles, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 878; F. N. BOTCHWAY 

en K. A. CHOONG, "Not Ready for Change? The English Courts and Pre-Contractual Negotiations", Int'l Law. 2011, 627; R. 

BROWNSWORD, Smith and Thomas. A Casebook on Contract, Londen, Sweet and Maxwell, 2009, 444; R. CALNAN, Principles 

of contractual interpretation, Oxford, Oxford University Press, 2013, 58; M. CHEN-WISHART, Contract Law, Oxford, Oxford 

University Press, 2015, 411; S. FURST en V. RAMSEY, Keating on construction contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2006, 

51; D. W. MCLAUCHLAN, "Contract Interpretation: What is it about?", Sydney L. Rev. 2009, 25; E. PEEL, The Law of Contract, 

Londen, Sweet and Maxwell, 2011, 217; C. VON BAR en E. CLIVE, Principles, definitions and model rules of European private 

law: Draft Common Frame of Reference (DCFR), München, Sellier European Law Publishers, 2009, 563; G. YIHAN, "A wrong 

turn in history: re-understanding the exclusionary rule against prior negotiations in contractual interpretation", J.B.L. 2014, 

387. 
1916 Engeland: Chartbrook Ltd v Persimmon Homes Ltd & Ors [2009] UKHL 38 ("Whereas the surrounding circumstances 

are, by definition, objective facts, which will usually be uncontroversial, statements in the course of pre-contractual 

negotiations will be drenched in subjectivity and may, if oral, be very much in dispute."). 
1917 Engeland: Codelfa Construction Property Ltd v State Rail Authority of New South Wales [1982] 149 C.L.R. 337 

("Obviously the prior negotiations will tend to establish objective background facts which were known to both parties and the 

subject matter of the contract. To the extent to which they have this tendency they are admissible."); Potter v Potter [2003] 3 

NLZR 145 ("Although precontractual negotiations are generally irrelevant, there is an exception when they are used for the 

very limited purpose of ascertaining what objectively observable facts, as distinct from intentions, must have been within the 

contemplation of both parties."); D. W. MCLAUCHLAN, "Contract Interpretation: What is it about?", Sydney L. Rev. 2009, 25; 

G. YIHAN, "A wrong turn in history: re-understanding the exclusionary rule against prior negotiations in contractual 

interpretation", J.B.L. 2014, 382. 



 

 

493 

 

de precontractuele onderhandelingen.1918 Het bewijs van voorafgaande onderhandelingen is 

bovendien toelaatbaar om aan te tonen dat een bepaald feit bekend was bij de partijen.1919 

 UITZONDERINGEN BIJ (DEELS) MONDELING CONTRACT EN WANNEER PARTIJEN ZELF WOORD 

BEPAALDE BETEKENIS HEBBEN GEGEVEN – Lord Hoffmann gaf in Investors zelf al het begrensd 

karakter aan van de uitsluiting van het bewijs van precontractuele onderhandelingen.1920 Een 

eerste uitzondering betreft een (deels) mondeling gesloten contract.1921 Dan mogen de 

precontractuele onderhandelingen wel in aanmerking genomen worden bij de interpretatie. Een 

tweede situatie waar bewijs van voorafgaande onderhandelingen aanvaard is, bestaat als blijkt 

dat de partijen in de precontractuele fase zelf, in overeenstemming, een bepaalde betekenis 

hebben gegeven aan een bepaald woord of aan een uitdrukking, waarover dan later 

onduidelijkheid rijst.1922  

                                                 
1918 Engeland: Prenn v Simmonds [1971] 1 W.L.R. 1381 ("In my opinion, then, evidence of negotiations, or of the parties' 

intentions, and a fortiori of Dr. Simmonds' intentions, ought not to be received, and evidence should be restricted to evidence 

of the factual background known to the parties at or before the date of the contract, including evidence of the " genesis " and 

objectively the " aim " of the transaction."); Reardon Smith Line Ltd. v Yngvar Hansen-Tangen [1976] 1 W.L.R. 989 ("In a 
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European Law Publishers, 2009, 563; G. YIHAN, "A wrong turn in history: re-understanding the exclusionary rule against prior 

negotiations in contractual interpretation", J.B.L. 2014, 373; 383. 
1919 Engeland: Codelfa Construction Property Ltd v State Rail Authority of New South Wales (1982) 149 C.L.R. 337, [1984] 

C.L.Y. 221 ("Obviously prior negotiations will thend to establish objective ackground facts which were known to both parties 

and the subject matter of the contract. to the extent to which they have this tendency they are admissible."); Bank of Scotland 

v Dunedin Property Investment Co Ltd [1998] S.C. 657 ("The rationale of the rule shows, however, that it has no application 

when the evidence of the parties' discussions is being considered, not in order to provide a gloss on the terms of the contract, 

but rather to establish the parties' knowledge of the circumstances with reference to which they used the words in het 

contract."); Chartbrook Ltd v Persimmon Homes Ltd & Ors [2009] UKHL 38 ("The rule excludes evidence of what was said 

or done during the course of negotiating the agreement for the purpose of drawing inferences about what the contract meant. 

It does not exclude the use of such evidence for other purposes: for example, to establish that a fact which may be relevant as 

background was known to the parties, or to support a claim for rectification or estoppel. These are not exceptions to the rule. 

They operate outside it."); E. PEEL, The Law of Contract, Londen, Sweet and Maxwell, 2011, 217; K. LEWISON, The 

Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 74. 
1920 Engeland: Investors Compensation Scheme v. West Bromwich Building Society [1997] UKHL 28; [1998] 1 All ER 98; 

[1998] 1 WLR 896 ("The boundaries of this exception are in some respects unclear. But this is not the occasion on which to 

explore them."). 
1921 Engeland: F. N. BOTCHWAY en K. A. CHOONG, "Not Ready for Change? The English Courts and Pre-Contractual 

Negotiations", Int'l Law. 2011, 640; M. CHEN-WISHART, Contract Law, Oxford, Oxford University Press, 2015, 411; D. W. 

MCLAUCHLAN, "Contract Interpretation: What is it about?", Sydney L. Rev. 2009, 31; C. MITCHELL, Interpretation of contracts, 

Londen, Routledge, 2007, 78. 
1922 Engeland: Partenreederei M.S. Karen Oltmann v Scarsdale Shipping Co Ltd [1976] 2 Lloyd's Rep 708 ("If a contract 

contains words which in their context are fairly capable of bearing more than one meaning, and if it is alleged that the parties 

have in effect negotiated on an agreed basis that the words bore only one of the two possible meanings, then it is permissible 
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the evidence of usage by the parties was in the course of negotiations or on any other occasion. It is simply evidence of the 

linguistic usage which they had in common."); Proforce Recruit Ltd v The Rugby Group Ltd [2006] EWCA Civ ("Evidence of 

facts about which the parties were negotiating is admissible to explain what meaning was intended and evidence of what the 

parties said in negotiations is admissible to show that the parties negotiated on an agreed basis that the words used bore a 
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Deze uitzondering werd geformuleerd in de bekende zaak Karen Oltmann. Bij de redactie van 

een bevrachtingsovereenkomst, namen de contractpartijen volgende annuleringsclausule op: 

"Charterers are to have the option to redeliver the vessel after 12 months' trading subject to 

giving 3 months' notice." Na het schip 19 maanden in gebruik te hebben gehad, zegde de 

bevrachter de huur op met een opzeggingstermijn van 3 maanden. Er ontstond onenigheid over 

de betekenis van "after 12 months". Betekende dit "na afloop van 12 maanden" of "op ieder 

tijdstip na afloop van 12 maanden"? De eigenaars vonden dat "after 12 months" moest gelezen 

worden als "on the expiry of 12 months", zodat de huur enkel kon aflopen bij het verlopen van 

een periode van 12 maanden. De opzegging moest dan drie maanden op voorhand, dus op 

negen maanden, gebeuren. Tijdens de precontractuele onderhandelingen waren de partijen in 

verschillende telexen overeengekomen dat dat de manier was waarop "after 12 months" moest 

gelezen worden. De rechter oordeelde dat er rekening mocht gehouden worden met de telexen: 

"If a contract contains words which in their context are fairly capable of bearing more than 

one meaning, and if it is alleged that the parties have in effect negotiated on an agreed basis 

that the words bore only one of the two possible meanings, then it is permissible for the Court 

to examine the extrinsic evidence relied upon to see whether the parties have in fact used the 

words in question in one sense only, so that they have in effect given their own dictionary 

meaning to the words as the result of their common intention."1923 

 REGEL BLIJFT BESTAAN, ONDANKS KRITIEK – Het feit dat precontractuele onderhandelingen 

in Engeland geen deel kunnen uitmaken van de matrix of fact is voer voor heel wat kritiek.1924 

                                                 
particular meaning."); Lewis v Pensions Ombudsman [2005] EWHC 103 (Ch); [2005] O.P.L.R. 41; [2005] Pens. L.R. 195 

("One situation in which evidence of prior negotiations is admitted is where the prior correspondence or notes of meetings 

show that the parties have been negotiating on an agreed basis, with the consequence that the extrinsic evidence can be relied 

on to see whether the parties have used an expression in a particular sense."); Jones v Bright Capital Ltd [2006] EWHC 3151 

(Ch). ("In my view each of the letters in question is admissible on the issue of construction. They show the genesis and subject 

matter of paragraph 38(3) of the defence which became a term of the Compromise. They show the connection between the 

actuary's calculations and that paragraph and explain the figures and other terms which appear in it. None of them is relied 

on as indications of subjective intention and on the face of them they are not objectionable on that account. The mere fact that 

they were written in the course of inter-solicitor correspondence seeking to agree a redundancy package is not, in my judgment, 

a sufficient objection."); N. ANDREWS, Contract Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, 371; H. G. BEALE, Chitty 

on contracts, 1: General Principles, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 879; T. BINGHAM, "A new thing under the sun? The 

interpretation of contract and the ICS decision", Edin. L.R. 2008, 389; F. N. BOTCHWAY en K. A. CHOONG, "Not Ready for 

Change? The English Courts and Pre-Contractual Negotiations", Int'l Law. 2011, 635; S. FURST en V. RAMSEY, Keating on 

construction contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2006, 53; N. KORNET, Contract interpretation and gap filling: 

comparative and theoretical perspectives, Antwerpen, Intersentia, 2006, 175; D. W. MCLAUCHLAN, "Common assumptions 

and contract interpretation", L.Q.R. 1997, 241; D. W. MCLAUCHLAN, "Contract Interpretation: What is it about?", Sydney L. 

Rev. 2009, 15; E. PEEL, The Law of Contract, Londen, Sweet and Maxwell, 2011, 218; J. STEYN, "Contract law: fulfilling the 

reasonable expectations of honest men", LQR 1997, 440; R. P. J. L. TJITTES, "Uitleg van schriftelijke contracten", RMT 2005, 

5; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 76; G. YIHAN, "A wrong turn in 

history: re-understanding the exclusionary rule against prior negotiations in contractual interpretation", J.B.L. 2014, 372, 385; 

W. J. ZWALVE, "De historische context van de overeenkomst. Over uitleg van overeenkomsten in het Anglo-Amerikaanse 

recht", RMT 2010, 71. 
1923 Engeland: Partenreederei M.S. Karen Oltmann v Scarsdale Shipping Co Ltd [1976] 2 Lloyd's Rep 708. 
1924 Engeland: Chartbrook Ltd v Persimmon Homes Ltd & Ors [2009] UKHL 38 ("Every so often the rule that prior 

negotiations are inadmissible comes under scrutiny. That is as it should be."); Yoshimoto v Canterbury Golf International Ltd 

[2001] 1 NZLR 523 ("That background knowledge should be able to include reference to matters that might otherwise come 

under the general heading of negotiations, where such a reference could undoubtedly assist to ascertain the true maning of the 

parties' contract."); Proforce Recruit Ltd v The Rugby Group Ltd [2006] EWCA Civ ("In the view of Lord Nicholls the 

statement of the rule that pre-contract negotiations are irrelevant is too rigid. He said that […]. In my view, a trial is necessary 

in this case in order to hear all the pre-contract evidence from both sides in order to establish the facts of the case, including 

any evidence of pre-contract negotiations that is relevant and admissible for the purpose of ascertaining the meaning of the 

Preferred Supplier Status provision in the agreement.."); J. BEATSON, A. BURROWS en J. CARTWRIGHT, Anson's Law of Contract, 

Oxford, Oxford University Press, 2010, 167; T. BINGHAM, "A new thing under the sun? The interpretation of contract and the 

ICS decision", Edin. L.R. 2008, 389; F. N. BOTCHWAY en K. A. CHOONG, "Not Ready for Change? The English Courts and 
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In BCCI v Ali besloot Lord NICHOLLS dan ook dat deze regel aan een herdenking toe is.1925 

Toch heeft het House of Lords in 2009 opnieuw het belang van deze regel onderstreept.1926 In 

Chartbrook Ltd v Persimmon Homes stelde Lord HOFFMANN dat de regel in voege moest 

blijven, omdat deze bijdraagt tot rechtszekerheid en voorspelbaarheid.  

Chartbrook, een grondeigenaar, en Persimmon, een projectontwikkelaar, sloten in 2001 een 

contract waarin ze overeenkwamen dat Persimmon een bouwproject mocht volbrengen op de 

gronden van Chartbrook. Ze kwamen overeen dat de opbrengst van de verkoop van de 

verschillende te bouwen appartementen en winkelpanden aan Persimmon zou toekomen. 

Chartbrook had dan weer recht op twee, in het contract omschreven, posten, namelijk de Total 

Land Value en de Balancing Payment. De Balancing Payment of de Additional Residential 

Payment (ARP), was in het contract omschreven als "23.4% of the price achieved for each 

residential unit in excess of the minimum guaranteed residential unit value (MGRUV), less the 

costs and incentives (C&I)." Later onstond er een discussie over de juiste inhoud van de ARP. 

Chartbrook meende dat de definitie in het contract verwees naar een basis minimum bedrag 

(MGRUV), waarbij dan nog eens 23.4% van de verkoopprijs van elk appartement moest 

opgeteld worden. De berekening moest gebeuren volgens de formule 23,4% × (prijs 

appartement – MGRUV – C&I). Dan kwam de ARP neer op ongeveer £4,5 miljoen. 

Persimmon argumenteerde echter dat de vergoeding van 23.4% van de netto verkoopprijs van 

elk appartement slechts speelde wanneer deze hoger was dan de MGRUV. Dit bedrag kwam 

niet bovenop de MGRUV. De berekeningsformule zag er dus als volgt uit: (23,4% × prijs 

appartement) – MGRUV – C&I. Op basis van deze interpretatie was de ARP slechts ongeveer 

£900 000. Persimmon kon bewijs aanbrengen dat de partijen het tijdens de onderhandelingen 

eens waren geworden over de interpretatie die hij naar voor bracht en vroeg de rechter dan ook 

rekening te houden met de precontractuele onderhandelingen. In eerste aanleg en in hoger 

beroep besloot de rechter in het voordeel van Chartbrook, maar de House of Lords ging 

                                                 
Pre-Contractual Negotiations", Int'l Law. 2011, 628; R. BROWNSWORD, Smith and Thomas. A Casebook on Contract, Londen, 

Sweet and Maxwell, 2009, 443; M. CHEN-WISHART, Contract Law, Oxford, Oxford University Press, 2015, 412-413; B. 

FAUVARQUE-COSSON, "L'interprétation du contrat: observations comparatives", RDCO 2007, (481) I; L. KOFFMAN en E. 

MACDONALD, The Law of Contract, Oxford, Oxford University Press, 2010, 182; N. KORNET, Contract interpretation and gap 

filling: comparative and theoretical perspectives, Antwerpen, Intersentia, 2006, 174-175; M. LAMOUREUX, "La clause 

d'intégralité en droit français, anglais et américain", Rev Lamy dr. civ 2007, 75, 82; K. LEWISON, The Interpretation of 

Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 14; D. W. MCLAUCHLAN, "A Contract Contradiction", VUWLR 1999, 182; D. 

W. MCLAUCHLAN, "Contract Interpretation: What is it about?", Sydney L. Rev. 2009, 9; G. MCMEEL, The Construction of 

Contracts, Oxford, Oxford University Press, 2007, 32; D. NICHOLLS, "My kingdom for a horse: the meaning of words", LQR 

2005, 581; E. PEEL, The Law of Contract, Londen, Sweet and Maxwell, 2011, 216; R. REECE, "Interpretation Clauses in 

International Contracts" in Les grandes clauses des contrats internationaux, Brussel, Bruylant, 2005, 46; R. P. J. L. TJITTES, 

Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 76; F. VIGLIONE,"'Good Faith and Reasonableness in 

Contract Interpretation: a Comparative Perspective", ERPL 2009, 840; G. YIHAN, "A wrong turn in history: re-understanding 

the exclusionary rule against prior negotiations in contractual interpretation", J.B.L. 2014, 360; W. J. ZWALVE, "De historische 

context van de overeenkomst. Over uitleg van overeenkomsten in het Anglo-Amerikaanse recht", RMT 2010, 76. 
1925 Engeland: BCCI v Ali [2001] UKHL 8; [2001] 1 All ER 961; [2001] 2 WLR 735 ("Whether these reasons of practical 

policy still hold good today in all circumstances has become increasingly the subject of debate in recent years. The debate is 

still continuing. This is not the moment to pursue this topic, important though it is, because the point does not arise on this 

appeal. I desire, however, to keep the point open for careful consideration on a future occasion."). 
1926 Engeland: Chartbrook Ltd v Persimmon Homes Ltd & Ors [2009] UKHL 38 ("The conclusion I would reach is that there 

is no clearly established case for departing from the exclusionary rule. The rule may well mean, as Lord Nicholls has argued, 

that parties are sometimes held bound by a contract in terms which, upon a full investigation of the course of negotiations, a 

reasonable observer would not have taken them to have intended. But a system which sometimes allows this to happen may be 

justified in the more general interest of economy and predictability in obtaining advice and adjudicating disputes."); N. 

ANDREWS, Contract Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, 370; J. BEATSON, A. BURROWS en J. CARTWRIGHT, 

Anson's Law of Contract, Oxford, Oxford University Press, 2010, 167; F. N. BOTCHWAY en K. A. CHOONG, "Not Ready for 

Change? The English Courts and Pre-Contractual Negotiations", Int'l Law. 2011, 630-631. 
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hiertegen in. Lord HOFFMANN stelde dat de regel dat precontractuele onderhandelingen niet 

mogen gebruikt worden bij interpretatie nog steeds vaststond: "The rule that pre-contractual 

negotiations are inadmissible was clearly reaffirmed by this House in Prenn v Simmonds 

[1971] 1 WLR 1381. To allow evidence of pre-contractual negotiations to be used in aid of 

construction would therefore require the House to depart from a long and consistent line of 

authority, the binding force of which has frequently been acknowledged." De reden waarom 

Persimmon toch in het gelijk werd gesteld, was niet door het bewijs van de voorafgaande 

onderhandelingen, maar wel omdat de interpretatie van Chartbrook geen zin had vanuit 

commercieel oogpunt.1927 

 ONTOELAATBAARHEID PRECONTRACTUELE DOCUMENTEN IS GEVOLG VAN OBJECTIEVE 

MANIER VAN UITLEGGING – De tegenovergestelde houding ten opzichte van de toelaatbaarheid 

van precontractuele documenten bij het uitleggen van een overeenkomst in het Engelse en het 

continentale systeem, vloeit voort uit de basishouding ten opzichte van interpretatie in de 

verschillende landen. In de eerder subjectieve systemen, gaat men bij de interpretatie op zoek 

naar de werkelijke partijwil. De onderhandelingen in de precontractuele fase kunnen relevant 

zijn om na te gaan wat deze echte gemeenschappelijke wil was. In Engeland zoekt men 

daarentegen de objectieve partijwil. Om deze te achterhalen, biedt het bewijs van voorafgaande 

onderhandelingen geen hulp.  

§4. Later gedrag van de partijen 

A. Inleiding 

 GEBRUIK VAN LATER GEDRAG VERSCHILT AFHANKELIJK VAN INTERPRETATIESYSTEEM – 

Een volgende concrete categorie van externe elementen, die in verschillende onderzochte 

stelsels een wettelijke neerslag heeft gevonden, bestaat uit het gedrag van de partijen na de 

totstandkoming van de rechtshandeling (nrs. 512 en volgende). Ook het gebruik van deze 

elementen is niet overal aanvaard (nrs. 513 en volgende). Zowel de DCFR1928 als de Unidroit 

Principes1929 en het Weens Koopverdrag1930 geven expliciet aan dat de latere gedragingen 

mogen gebruikt worden bij uitlegging. Ook in andere systemen aanvaardt men, los van een 

vermelding in de wet, de interpretatieve waarde van deze omstandigheden. Een uitzondering 

                                                 
1927 Engeland: Chartbrook Ltd v Persimmon Homes Ltd & Ors [2009] UKHL 38. 
1928 DCFR: Artikel II - 8:102 DCFR: "Relevant matters. (1) In interpreting the contract, regard may be had, in particular, to: 

(a) the circumstances in which it was concluded, including the preliminary negotiations; (b) the conduct of the parties, even 

subsequent to the conclusion of the contract; (c) the interpretation which has already been given by the parties to terms or 

expressions which are the same as, or similar to, those used in the contract and the practices they have established between 

themselves; (d) the meaning commonly given to such terms or expressions in the branch of activity concerned and the 

interpretation such terms or expressions may already have received; (e) the nature and purpose of the contract; (f) usages; 

and (g) good faith and fair dealing." 
1929 Unidroit Principes: Artikel 4.3 Unidroit Principes: "Relevant circumstances. In applying Articles 4.1 and 4.2, regard shall 

be had to all the circumstances, including (a) preliminary negotiations between the parties; (b) practices which the parties 

have established between themselves; (c) the conduct of the parties subsequent to the conclusion of the contract; (d) the nature 

and purpose of the contract; (e) the meaning commonly given to terms and expressions in the trade concerned; (f) usages." 
1930 CISG: Artikel 8(3) CISG: "Bij het bepalen van de bedoeling van een partij of de zin die een redelijk persoon daaraan zou 

hebben toegekend, dient naar behoren rekening te worden gehouden met alle ter zake dienende omstandigheden van het geval, 

waaronder begrepen de onderhandelingen, eventuele handelwijzen die tussen partijen gebruikelijk zijn, gewoonten en alle 

latere gedragingen van partijen." 
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bestaat in de Engelse Investors-norm, die de interpretatieve waarde van het postcontractueel 

gedrag ontkent.  

B. Begrip later gedrag van de partijen 

 LATER GEDRAG VAN DE PARTIJEN ZIJN POSTCONTRACTUELE HANDELINGEN EN 

VOORNAMELIJK UITVOERING RECHTSHANDELING – Het later gedrag van de partijen omvat de 

manier waarop de partijen zich na de totstandkoming van een rechtshandeling opstellen. Het 

gaat dan over de houding van de partijen, de handelingen die ze stellen, en het nalaten te 

handelen van de partijen, nadat de rechtshandeling opgemaakt is. In deze zogenaamde 

"postcontractuele periode" kunnen meerdere externe elementen als hulpmiddel bij interpretatie 

fungeren, zoals bijvoorbeeld later tussen de partijen gesloten contracten1931 of postcontractuele 

correspondentie.1932 Het voor de uitlegging van een rechtshandeling belangrijkste 

postcontractuele gedrag, dat in de praktijk het vaakst wordt ingeroepen, is de wijze van 

uitvoering van de rechtshandeling.  

C. Interpretatieve waarde later gedrag van de partijen 

1. Interpretatieve waarde 

 SUBJECTIEF SYSTEEM LAAT BEWIJS VAN LATER GEDRAG PARTIJEN TOE BIJ UITLEGGING – 

Subjectieve interpretatiesystemen gaan ervanuit dat het gedrag van de partijen, gesteld na de 

totstandkoming van de de rechtshandeling, aanwijzingen kan bevatten over de inhoud van de 

verbintenissen en aldus nuttig kan zijn bij de uitlegging van de rechtshandeling.1933 Het bewijs 

                                                 
1931 Engeland: Hyundai Merchant Marine Co Ltd v Trafigura Beheer BV [2011] EWHC 3108 (Comm); [2012] 2 All E.R. 

(Comm) 209; [2012] 1 Lloyd's Rep. 211 ("The inadmissibility of a subsequent contract as an aid to construction of a written 

contract is merely one aspect of the general principle of English contract law that (save in exceptional circumstances not 

applicable in the present case) the subsequent conduct of the parties cannot be looked at to interpret a written contract."). 
1932 Engeland: S. FURST en V. RAMSEY, Keating on construction contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2006, 49. 
1933 Antwerpen 17 oktober 2011, RW 2013-14, 655, noot A. VAN OEVELEN ("Het hof dient rekening te houden met de door de 

partijen in de intentieverklaring(en) gebruikte bewoordingen, de concrete omstandigheden en de gedraging van de partijen 

teneinde de aard van de verbintenis en de vermeende contractbreuk van geïntimeerde te beoordelen.."); Bergen 3 oktober 2005, 

JLMB 2006, 927 ("Que son attitude postérieure éclaire la volonté de l'appelante et qu'il appert que celle-ci n'a jamais voulu 

renoncer aux intérêts postérieures à la consignation amiable."); Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. 

Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 169; J. WAELKENS, "Interpretatie van een borgtochtovereenkomst" (noot 

onder Cassatie 1 maart 2012), DAOR 2013, 99. Frankrijk: M. Y. M. ALY, La logique de l'opération d'interprétation du contrat: 

Comparaison franco-égyptienne, proefschrift Université de Paris-Nord, 2005, 172; M. H. MALEVILLE, Pratique De 

l'interprétation Des Contrats: Etude Jurisprudentielle, Rouen, Université De Rouen, 1991, 207; A. SERIAUX, Droit des 

obligations, Parijs, Presses Universitaires de France, 1998, 169. Nederland: HR 27 november 1992, NJ 1993, 273 ("Ook feiten 

en omstandigheden die zich voordoen na afloop van een periode waarin partijen tot elkaar hebben gestaan in een betrekking 

waarvan het rechtskarakter betwist is, kunnen licht werpen op hetgeen zich in die periode heeft afgespeeld en aldus van belang 

zijn voor de bepaling van de aard van de betrekking."); HR 20 mei 1994, NJ 1994, 574 ("Door – naast de andere hiervoor in 

3.3 weergegeven gronden voor zijn oordeel – het betalingsgedrag van de Gasunie jegens de Gemeente na het sluiten van de 

overeenkomst van meer gewicht te achten, is het Hof niet uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting."); P. S. BAKKER, "Uitleg 

van commerciële contracten (II)", WPNR 2011, 509; J. HIJMA, C. C. VAN DAM, W. A. M. VAN SCHENDEL en W. L. VALK, 

Rechtshandeling en overeenkomst, Deventer, Kluwer, 2013, 283; G. J. KNIJP, "Uitgangspunten bij de uitleg van 

rechtshandelingen" (noot onder HR 31 mei 2002 en HR 28 juni 2002), NbBW 2002, 123; N. KORNET, Contract interpretation 

and gap filling: comparative and theoretical perspectives, Antwerpen, Intersentia, 2006, 33, 34; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van 

schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 39; A. C. VAN SCHAIK, "Uitlegregels", WNPR 1998, 274; M. H. 

WISSINK, "Interpretation" in D. BUSCH, E. H. HONDIUS, H. J. VAN KOOTEN, H. N. SCHELHAAS en W. M. SCHRAMA (eds.), The 

Principles of European Contract Law and Dutch Law – A Commentary, De Haag, Kluwer, 2002, 248. Rechtsvergelijkend: S. 
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van feiten en omstandigheden die zich tijdens de uitvoeringsfase hebben voorgedaan, kan 

namelijk de partijbedoeling manifesteren.1934  

 VOORAL UITVOERING VAN DE RECHTSHANDELING IS BELANGRIJK HULPMIDDEL BIJ 

INTERPRETATIE – Binnen de postcontractuele omstandigheden, verdient de uitvoering, of het 

begin van uitvoering, van de rechtshandeling, voor het rijzen van het geschil, een speciale 

vermelding. Dit is een belangrijk extern element, dat in de praktijk zeer vaak wordt gebruikt bij 

uitlegging van een rechtshandeling.1935 Het gaat dan om de uitvoering van de rechtshandeling 

                                                 
VOGENAUER, "Interpretation of Contracts: Concluding Comparative Observations" in A. BURROWS en E. PEEL (eds.), Contract 

Terms, Oxford, Oxford University Press, 2007, 135. 
1934 Nederland: Arnhem-Leeuwarden 19 mei 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:3521, www.rechtspraak.nl ("In het onderhavige 

geval hebben partijen ook stellingen betrokken over hetgeen zich na 11 september 1998 heeft voorgedaan. Hieraan kan 

betekenis worden toegekend voor zover die omstandigheden iets zeggen over de bedoeling van partijen."); R. P. J. L. TJITTES, 

Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 39. Rechtsvergelijkend: D. W. MCLAUCHLAN, "Contract 

Interpretation: What is it about?", Sydney L. Rev. 2009, 47. 
1935 Cass. 3 juni 1965, Pas. 1965, I, 1074 ("De interpretatie die de rechter geeft van een overeenkomst rekening houdende met 

de termen van de akte, met de briefwisseling tussen partijen en met de uitvoering die partijen aan de overeenkomst gaven, is 

wettig voor zover zij verenigbaar is met de termen van de akte."); Cass. 1 maart 1984, Arr.Cass. 1983-84, 831; Bull. 1984, 764; 

Pas. 1984, I, 764 ("Overwegende dat, zo al uit de concrete uitvoering van een overeenkomst de gemeenschappelijke wil van 

partijen kan blijken, […]"); Cass. 12 juni 1986, Arr.Cass. 1985-86, 1394; Bull. 1986, 1254; Pas. 1986, I, 1254; RW 1986-87, 

1146 ("Een contract kan worden uitgelegd naar de wijze waarop de partijen het hebben uitgevoerd."); Cass. 10 november 

1988, Arr.Cass. 1988-89, 287; Bull. 1989, 259; JT 1989 (verkort), 275; Pas. 1989, I, 259 ("Attendu que le juge ne méconnaît 

pas la force obligatoire d'une convention lorsqu'il reconnaît à celle-ci l'effet que, dans l'interprétation qu'il donne, elle a 

légalement entre parties; que cette interprétation peut être recherchée dans la façon dont les parties ont exécuté la 

convention."); Cass. 6 oktober 1997, Arr. Cass. 1997, 940; Bull. 1997, 986; Pas. 1997, I, 986 ("Cette exécution du contrat 

révèle que la volonté commune des deux parties était de régler leurs droits réciproques selon les stipulations du contrat, non 

pas partiellement mais pour tous les éléments du contrat."); Brussel 25 februari 1970, Pas. 1970, II, 116; Rev. prat. not. b. 

1972, 82 ("Attendu qu'en outre, c'est l'exécution donée à la convention qui fournit la source la plus sûre de l'interprétation de 

la volonté des parties."); Bergen 6 april 1976, JT 1976, 425; Pas. 1977, II, 71 ("Attendu que, dans la recherche de la commune 

intention des parties […], il convient cependantd'avoir régard au contexte de la convention, aux circonstances qui l'ont 

accompagnée et à celles qui l'ont suivi et spécialement à la manière dont elle a été exécutée."); Brussel 13 april 1989, JT 1990, 

327; Pas. 1989, II, 254; RW 1989-90, 195 ("Dat, bij de interpretatie van deze overeenkomst, naast de gebruikte bewoordingen 

ook de manier waarop de partijen er uitvoering aan hebben gegeven behulpzaam kan zijn."); Arbh. Antwerpen 22 mei 1996, 

RW 1996-97, 1237 ("dat er nagegaan dient te worden wat de gemeenschappelijke bedoeling van de contracterende partijen is 

geweest, en aldus ook rekening kan worden gehouden met externe omstandigheden, die men kan putten buiten de collectieve 

arbeidsovereenkomst zelf en vooral met de wijze waarop de collectieve arbeidsovereenkomst is uitgevoerd."); Bergen 3 oktober 

2005, JLMB 2006, 927 ("Que son attitude postérieure éclaire la volonté de l'appelante et qu'il appert que celle-ci n'a jamais 

voulu renoncer aux intérêts postérieures à la consignation amiable."); Antwerpen 17 mei 2010, AM 2013, 462, noot E. 

WOUTERS ("De vaststelling van de werkelijke bedoeling van de partijen moet in eerste orde gebeuren aan de hand van de 

normale betekenis van de woorden en uitdrukkingen door de partijen in de overeenkomst gebruikt, alsook door verwijzing naar 

externe elementen waaronder de uitvoering die de partijen aan hun overeenkomst hebben gegeven."); Rb. Antwerpen 30 juni 

1961, RW 1964-65, 929 ("Dat zij rekening mag houden met de extrinsieke omstandigheden geput buiten het contract, zoals 

geschriften, feiten, omstandigheden en uitvoering."); Rb. Ieper 15 juni 2005, Huur 2006, 143 ("Dat de tuin en de berging vervat 

zitten in de handelshuurovereenkomst blijkt uit de uitvoering van de overeenkomst, zoals geïntimeerde deze uiteenzet in 

conclusies."); Rb. Luik 1 april 2011, JLMB 2011, 920 ("Pour déterminer cette intention commune, le juge peut se fonder sur 

des éléments extrinsèques à l'acte, et notamment sur l'exécution que les parties ont donnée à la convention avant que surgisse 

la contestation."); Arbrb. Bergen 24 oktober 2005, Or. (Katern) 2006 (weergave B. PATERNOSTRE), 3; Ors. 2006 (weergave B. 

PATERNOSTRE), 24 ("Le Tribunal entend se fonder sur les éléments intrinsèques à l'acte lui soumis mais aussi extrinsèques, à 

savoir l'exécution donnée par les parties elles-mêmes à cette convention « annexe »."); Kh. Dendermonde 21 november 2013, 

DAOR 2014, 36, noot J. WAELKENS ("Het is de rechter evenwel toegelaten ook extrinsieke elementen te betrekken in zijn 

interpretatiewerkzaamheid, d.w.z. elementen die vreemd zijn aan de akte en die gepuurd kunnen worden uit de gehele context 

van de overeenkomst, zoals de wijze van uitvoering van het contract, precontractuele documenten en briefwisseling, 

verklaringen van partijen buiten de akte, e.d.m."); Vred. Westerlo 1 september 2000, RW 2002-03, 513; T.Not. 2002, 570 ("[…] 

heeft het Hof van Cassatie vanaf het begin van de jaren tachtig gesteld dat om de werkelijke draagwijdte te bepalen van wat 

partijen gezamenlijk hebben gewild, ook een beroep mag worden gedaan op de zin en de draagwijdte van de akte (niet alleen 

maar op de bewoordingen ervan), dus op zogenaamde 'extrinsieke elementen' zoals daar zijn […] de wijze van uitvoering van 

de overeenkomst, […]."); Vred. Grâce-Hollogne 18 maart 2003, JLMB 2004, 1105 ("Mais l'aveu de madame F. montre que 

l'intention réelle des parties était que Carine et son compagnon aient la pleine disposition de la maison sous la réserve d'une 
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voordat er zich een geschil heeft voorgedaan.1936 Dit is logisch, aangezien de uitvoering in 

tempore non suspecto de interpretatie weerspiegelt die de partijen zelf aan de rechtshandeling 

geven.1937  

Een handelshuurovereenkomst met betrekking tot de exploitatie van een herberg beschreef het 

verhuurde pand als bestaande uit een café, een keuken, een volte, drie kamers, een kelder en 

een zolder. Nadien rees tussen de verhuurder en huurder betwisting over de vraag of ook de 

koer, de tuin en de berging, die een integraal deel uitmaakte van het pand, deel waren van de 

verhuurde ruimte. De verhuurder stelde dat het contract limitatief de verhuurde ruimte had 

omschreven. De huurder argumenteerde dat hij al sinds het begin van de overeenkomst gebruik 

maakte van de berging en van de tuin. Tijdens de huurperiode had hij een betonnen vloer laten 

gieten in de berging. Uit dit feit leidde de rechter af dat de huurder op dat moment gebruik 

                                                 
cohabitation des deux ménages. L'aveu est cohérent avec les indices tirés de l'exécution initialement paisible."); Vred. Zelzate 

8 juni 2012, T.Agr.R. 2013, 75 ("Deze gezamenlijke bedoeling van partijen blijkt ter zake uit de uitvoering die ze aan hun 

overeenkomst hebben gegeven over ongeveer 6 jaar en 18 mestrondes."); E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats en droit 

belge" in L'interprétation en droit. Approche pluridisciplinaire, Brussel, Facultés universitaires Saint-Louis, 1978, 298, 303; 

W. DE BONDT, "Uitlegging van overeenkomsten naar de geest: mogelijkheden, grenzen en alternatieven", RW 1996-97, 1002; 

E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 116; R. DEKKERS, A. L. VERBEKE, N. 

CARETTE en K. VANHOVE, Handboek burgerlijk recht. 3: Verbintenissen, bewijsleer, gebruikelijke contracten, Antwerpen, 

Intersentia, 2007, 64; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, II, Brussel, Bruylant, 1964, 558; J. L. FAGNART, "Les 

contrats de consommation en droit civil classique" in La promotion des intérêts des consommateurs au sein d'une économie de 

marchés, Brussel, E. Story-Scientia, 1993, 165; Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. 

Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 166, 169; F. LAURENT, Principes de droit civil, XVI, Brussel, Bruylant-Christophe, 

1878, 584; J.-F. LECLERCQ en C. JASSOGNE, "Notions essentielles du droit des obligations contractuelles" in Traité pratique de 

droit commercial, Brussel, Kluwer, 2009, 338; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 3. Uitlegging en 

implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, 

losbl., II.4-127; B. MAES, "Bewijskracht en bewijswaarde: kanttekeningen bij de rechtspraak van het Hof van Cassatie", P&B 

1995, 146; S. STIJNS, D. VAN GERVEN en P. WERY, "Chronique de jurisprudence. Les obligations: les sources (1985-1995)", JT 

1996, 716; B. VEECKMANS, "Interpretatie en aanverwante rechtsbegrippen in geschillen tussen contractanten", Limb.Rechtsl. 

2000, 336; J. WAELKENS, "Interpretatie van een borgtochtovereenkomst" (noot onder Cassatie 1 maart 2012), DAOR 2013, 99; 

P. WERY, Droit des obligations, vol. I, Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 396. Frankrijk: M. Y. M. ALY, 

La logique de l'opération d'interprétation du contrat: Comparaison franco-égyptienne, proefschrift Université de Paris-Nord, 

2005, 175; C. DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations conventionelles en général, II, Parijs, Durand, 1876, 42; M. 

PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, T. VI: Obligations, Parijs, LGDJ, 1952, 482. Nederland: HR 11 

februari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO9573, www.rechtspraak.nl ("Het Groen/Schoevers-criterium bestaat uit een tweetal 

elementen: i) hetgeen partijen bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen stond, ii) mede in aanmerking genomen de wijze 

waarop partijen feitelijk aan de overeenkomst uitvoering hebben gegeven."); Arnhem-Leeuwarden 19 mei 2015, 

ECLI:NL:GHARL:2015:3521, www.rechtspraak.nl ("In het onderhavige geval hebben partijen ook stellingen betrokken over 

hetgeen zich na 11 september 1998 heeft voorgedaan. Hieraan kan betekenis worden toegekend voor zover die omstandigheden 

iets zeggen over de bedoeling van partijen. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de wijze waarop partijen uitvoering 

hebben gegeven aan hun overeenkomst."); A. S. HARTKAMP en C. H. SIEBURGH, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening 

van het Nederlands Burgerlijk Recht. 6. Verbintenissenrecht. Deel III. Algemeen overeenkomstenrecht, Deventer, Kluwer, 

2014, n° 363; J. HIJMA, C. C. VAN DAM, W. A. M. VAN SCHENDEL en W. L. VALK, Rechtshandeling en overeenkomst, Deventer, 

Kluwer, 2013, 283; T. H. TANJA-VAN DEN BROEK, "Uitleg van overeenkomsten in het familierecht", WPNR 2005, 863; R. P. J. 

L. TJITTES, "Uitleg van schriftelijke contracten", RMT 2005, 5; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, 

Ars Aequi Libri, 2009, 39; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, Brussel, Bruylant, 2010, 597; M. H. WISSINK, 

"Interpretation" in D. BUSCH, E. H. HONDIUS, H. J. VAN KOOTEN, H. N. SCHELHAAS en W. M. SCHRAMA (eds.), The Principles 

of European Contract Law and Dutch Law – A Commentary, De Haag, Kluwer, 2002, 248. 
1936 Rb. Luik 1 april 2011, JLMB 2011, 920 ("Pour déterminer cette intention commune, le juge peut se fonder sur des éléments 

extrinsèques à l'acte, et notamment sur l'exécution que les parties ont donnée à la convention avant que surgisse la 

contestation."); P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, Brussel, Bruylant, 2010, 597. 
1937 B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 181; L. CORNELIS, Algemene theorie van de 

verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 275; E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, 

Bruylant, 1947, 116; F. LAURENT, Principes de droit civil, XVI, Brussel, Bruylant-Christophe, 1878, 584; P. WERY, Droit des 

obligations, vol. I, Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 396. Frankrijk: A. BENABENT, Droit des obligations, 

Parijs, Montchrestien, 2012, 214. Nederland: J. HIJMA, C. C. VAN DAM, W. A. M. VAN SCHENDEL en W. L. VALK, 

Rechtshandeling en overeenkomst, Deventer, Kluwer, 2013, 283; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, 

Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 39. 
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maakte van de berging, anders had hij geen reden om kosten te maken in deze berging. Ook 

had hij in de tuin een schommel geplaatst. Hieruit leidde de rechter af dat de huurder de tuin al 

enige tijd gebruikte. Hij besloot dat uit de uitvoering in concreto van het contract bleek dat de 

opsomming in de handelshuurovereenkomst volgens de gemeenschappelijke bedoeling van 

partijen niet als limitatief te beschouwen was en dat de koer, de tuin en de berging een deel van 

het in huur genomen pand uitmaakten.1938 

 LATER GEDRAG VAN DE PARTIJEN WEL STEEDS OMZICHTIG BEHANDELEN OMDAT DIT NIET 

ALTIJD UITING IS VAN WIL TEN TIJDE VAN TOTSTANDKOMING RECHTSHANDELING – Ook met 

dit bewijsmiddel moet doordacht omgegaan worden. Het later gedrag van de partijen is immers 

niet in alle gevallen een uiting van de partijwil op het ogenblik van de totstandkoming van de 

rechtshandeling.1939 Het stellen van een latere materiële handeling is op zich niet een voldoende 

aanwijzing om de natuur en draagwijdte van de vroegere intentie te bepalen.1940 Dat een partij 

een rechtshandeling op een bepaalde manier uitvoert, kan immers het gevolg zijn van 

verschillende oorzaken.1941 Het is inderdaad mogelijk dat deze voortvloeit uit de betekenis die 

de uitvoerende partij aan de rechtshandeling geeft. Hier kunnen echter ook andere oorzaken aan 

ten gronde liggen, zoals hoffelijkheid, verdraagzaamheid of eenvoudigweg een uitoefening van 

de contractvrijheid.1942 De uitvoering kan ook resulteren uit een dwaling vanwege één van de 

partijen.1943 Men voert een rechtshandeling dan niet op een bepaalde manier uit, omdat dat de 

wijze is waarop men de rechtshandeling verstaat, maar wel om de andere partij te plezieren of 

om zijn eigen wil door te drijven. 

CAUSIN haalt een voorbeeld uit de rechtspraak aan om deze idee te verduidelijken.1944 S. stelde 

W. als dokter tewerk in een medische faciliteit in Congo. Gedurende zijn zevenjarig verblijf 

daar, klom hij op binnen de rangen van de organisatie en werd hij uiteindelijk directeur van het 

medisch centrum. Het contract tussen W. en S. was van bepaalde duur en werd verschillende 

malen vernieuwd. Bij elke vernieuwing werd uitdrukkelijk gestipuleerd dat de vernieuwing 

van de overeenkomst geen belofte inhield bij het einde van het contract opnieuw een 

overeenkomst aan te gaan. De werkgever liet W. herhaaldelijk weten dat hij zeer tevreden was 

over zijn werk. W. viel dan ook volledig uit de lucht toen zijn contract na zeven jaar niet 

vernieuwd werd. Aangezien dat tot dan toe telkens een formaliteit was geweest en omdat de 

                                                 
1938 Rb. Ieper 15 juni 2005, Huur 2006, 143. 
1939 Bergen 23 april 2013, JLMB 2013, 1549 ("Si l'exécution d'un contrat peut servir de preuve de son existence en faveur de 

celui qui s'en prévaut à charge de son cocontractant qui en conteste l'existence, au titre d'aveu en action, tel n'est pas le cas 

lorsque comme, en l'espèce, il s'agit d'établir le contenu de la convention et non son existence."); E. CAUSIN, "L'interprétation 

des contrats en droit belge" in L'interprétation en droit. Approche pluridisciplinaire, Brussel, Facultés universitaires Saint-

Louis, 1978, 303-304; E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 116-118; Y. 

HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 169; K. 

WAGNER, "Actualia burgerlijk bewijsrecht", P&B 2009, 170. 
1940 E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats en droit belge" in L'interprétation en droit. Approche pluridisciplinaire, Brussel, 

Facultés universitaires Saint-Louis, 1978, 304. 
1941 E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats en droit belge" in L'interprétation en droit. Approche pluridisciplinaire, Brussel, 

Facultés universitaires Saint-Louis, 1978, 304; Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome 

IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 169. 
1942 E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats en droit belge" in L'interprétation en droit. Approche pluridisciplinaire, Brussel, 

Facultés universitaires Saint-Louis, 1978, 304. 
1943 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 116. 
1944 E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats en droit belge" in L'interprétation en droit. Approche pluridisciplinaire, Brussel, 

Facultés universitaires Saint-Louis, 1978, 304-305. 
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werkgever zo lovend was, had hij dit niet zien aankomen. Hij vond dat de werkgever bij de 

uitvoering van het contract de impliciete boodschap had gegeven dat hij het contract telkens 

zou vernieuwen. Het Hof van Beroep oordeelde dat het herhaaldelijk vernieuwen van het 

contract slechts een uiting was van de vrije wil en de vrijheid om al dan niet tot contracteren 

over te gaan van S.: "Le non-renouvellement ne procède pas de l'exercice d'un droit, mais de 

la liberté ou de la faculté que possède une personne de conclure ou non des liens de droit dont 

la première condition est la libre volonté des contractants."1945 De wijze van uitvoering was 

geen teken van een tegenstelling tussen werkelijke en verklaarde wil, maar eerder, zoals 

CAUSIN het stelt, tussen juridische wil en feitelijke wil.1946 De jurische wil om een hernieuwing 

van het contract niet te zien als een belofte om het contract telkens te vernieuwen, was 

herhaaldelijk in het contractuele veld gebracht. De werkelijke wil om het contract al die keren 

wel te hernieuwen week hiervan af. Deze was geworteld in de contractvrijheid en had niet tot 

gevolg dat de juridische wil hierdoor werd aangepast.1947  

Bovendien vormt de uitvoering van de rechtshandeling niet altijd een reflectie van de 

oorspronkelijke partijwil op het ogenblik van de contractsluiting. De uitvoering gebeurt nadat 

de rechtshandeling tot stand gekomen is en de wil van de partijen kan in de loop van de tijd 

veranderen. Ze kunnen met hun uitvoering dus gevolg geven aan een postcontractuele partijwil, 

die afwijkt van de originele.1948 Of de uitvoering van de rechtshandeling een nuttig hulpmiddel 

is bij uitlegging, hangt af van zaak tot zaak. De feitenrechter moet zelf evalueren of hij dit 

bewijsmiddel in aanmerking neemt en wat de waarde ervan is. Uit het loutere feit dat hij in zijn 

interpretatiewerkzaamheid de uitvoering van de rechtshandeling buiten beschouwing laat, volgt 

niet automatisch dat hij de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen niet heeft 

nagegaan.1949 

 UITVOERING VAN DE RECHTSHANDELING IS BUITENGERECHTELIJKE BEKENTENIS MET LAGE 

WETTELIJKE BEWIJSWAARDE IN BELGISCH-FRANS BURGERLIJK RECHT – De wet zelf bevat 

geen algemene beschrijving van de bewijsrechtelijke betekenis van de uitvoering van een 

rechtshandeling. Wel raakt de Frans-Belgische Code Civil dit bewijsrechtelijk statuut op enkele 

plaatsen aan. Artikel 1325, 4e lid BW/CC stelt: "Echter kan het ontbreken van de vermelding 

dat de originelen in tweevoud, drievoud, enz., zijn opgemaakt, niet ingeroepen worden door 

hem die zijnerzijds de overeenkomst heeft uitgevoerd, welke in de akte is vervat." Dezelfde regel 

is vanaf 1 oktober 2016 neergelegd in artikel 1375, 3e lid nieuwe Franse CC.1950 Artikel 1325 

                                                 
1945 Brussel 28 januari 1958, JT 1959, 491. 
1946 E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats en droit belge" in L'interprétation en droit. Approche pluridisciplinaire, Brussel, 

Facultés universitaires Saint-Louis, 1978, 305. 
1947 E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats en droit belge" in L'interprétation en droit. Approche pluridisciplinaire, Brussel, 

Facultés universitaires Saint-Louis, 1978, 305. 
1948 Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 169. 
1949 Cass. 1 maart 1984, Arr.Cass. 1983-84, 831; Bull. 1984, 764; Pas. 1984, I, 764 ("Overwegende dat, zo al uit de concrete 

uitvoering van een overeenkomst de gemeenschappelijke wil van partijen kan blijken, zulks niet wegneemt dat, inzonderheid 

bij een overeenkomst waarvan de uitvoering zich in de tijd uitstrekt, het ook mogelijk is dat de concrete uitvoering moet worden 

beoordeeld aan de hand van de bepalingen van de overeenkomst; dat uit de omstandigheid dat de rechters hebben geoordeeld 

dat de eerste uitvoeringsfase niet dienstig was om de overeenkomst uit te leggen, niet volgt dat zij de gemeenschappelijke 

bedoeling van de partijen niet hebben nagegaan."); B. MAES, "Bewijskracht en bewijswaarde: kanttekeningen bij de 

rechtspraak van het Hof van Cassatie", P&B 1995, 145. 
1950 Frankrijk: Nieuw artikel 1375, 3e lid CC: "Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut 

de la pluralité d'originaux ou de la mention de leur nombre." 
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BW/CC en het nieuwe artikel 1375 CC bespreken de geldigheidsvoorwaarden voor een 

onderhandse akte. Op elk origineel moet geschreven worden hoeveel originelen er zijn 

opgesteld. De partij die het contract heeft uitgevoerd, kan later niet meer inroepen dat dit nietig 

is, omdat de vermelding over het aantal originelen achterwege gelaten is. Door het contract 

(gedeeltelijk) uit te voeren, dekt hij immers de nietigheid.1951 Artikel 1715 BW/CC, dat niet 

aangepast is door de Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des 

contrats, du régime général et de la preuve des obligations, luidt: "Indien een huur die zonder 

geschrift is aangegaan, nog op generlei wijze is ten uitvoer gebracht, en een van de partijen die 

ontkent, kan het bewijs door getuigen niet worden toegelaten, hoe gering de huurprijs ook is, 

en hoewel men aanvoert dat er handgeld is gegeven." Artikel 1985, 2e lid BW/CC, evenmin 

aangepast door de Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des 

contrats, du régime général et de la preuve des obligations, bepaalt: "De aanneming van de 

lastgeving kan ook stilzwijgend geschieden, en blijken uit de uitvoering ervan door de 

lasthebber." Rechtspraak en rechtsleer zijn het er over het algemeen over eens dat de uitvoering 

van de rechtshandeling door de schuldenaar van de verbintenis te kwalificeren valt als een 

stilzwijgende buitengerechtelijke bekentenis.1952 De buitengerechtelijke bekentenis heeft 

                                                 
1951 H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, "Het schriftelijk bewijs" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek 

Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.3-28. 
1952 Cass. 19 oktober 1944, Pas. 1945, I, 14 ("Attendu que la loi ne prescrit aucune forme pour l'aveu extrajudiciaire: qu'il peut 

même être tacite, et résulter de faits contstants d'exécution, accomplis par la partie à laquelle on l'oppose et qui l'impliquent 

nécessairement."); Cass. 17 januari 1969, Arr. Cass. 1969, 476 ("Overwegende dat de rechter erop wijst dat, bij gebrek aan 

schriftelijk bewijs, de uitoefeningsmodaliteiten van de erfdienstbaarheid van overgang, wat de breedte en de hoogte betreft, 

bewezen worden door de uitvoering die de partijen aan hun mondelinge overeenkomst hebben gegeven; Dat de rechter aldus 

steunt op een buitengerechtelijke bekentenis van de eisers."); Cass. 10 februari 1978, Arr. Cass. 1978, 698 ("Overwegende dat 

de rechters […] vermochten in deze uitvoering van de overeenkomst de buitengerechtelijke bekentenis ervan te zien."); Cass. 

22 april 1988, Arr. Cass. 1987-88, 1057 ("Overwegende dat de rechtbank wettig oordeelt dat de instemming van de eigenaars 

met de overdracht van de pacht kan blijken uit een gerechtelijke bekentenis of een schriftelijke buitengerechtelijke bekentenis 

of een vaststaande uitvoering."); Bergen 16 september 2003, JLMB 2004, 1716, noot B. DE CONINCK; TBBR 2006, 174 

("L'acceptation de la facture peut être interprétée comme un aveu extrajudiciaire ou comme l'exécution du contrat."); Pol. 

Mechelen 10 augustus 2012, RW 2012-13, 871 ("De stilzwijgende aanvaarding van een of meer betwiste bedingen uit de 

overeenkomst kan immers worden aangetoond door de bekentenis die volgt uit de uitvoering van de overeenkomst door de 

schuldenaar."); B. CATTOIR en A. COLPAERT, "De bewijsrechtelijke betekenis van de uitvoering van de overeenkomst in 

burgerlijke zaken", RW 2009-10, 946; B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 180; L. CORNELIS, 

Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 233; E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats en droit 

belge" in L'interprétation en droit. Approche pluridisciplinaire, Brussel, Facultés universitaires Saint-Louis, 1978, 304; J. 

DABIN, noot onder Cass. 30 januari 1947, RCJB 1947, 224; A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, 

Mechelen, Kluwer, 2010, 14; E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 116; H. 

DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, II, Brussel, Bruylant, 1964, 555; Y. HANNEQUART, "Interprétation des 

contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 170; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, 

"Afdeling 3. Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek 

Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-127; B. MAES, "Bewijskracht en bewijswaarde: kanttekeningen bij de 

rechtspraak van het Hof van Cassatie", P&B 1995, 146; D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 

2002, 332; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2: de algemene leer van de verbintenis, Brugge, die Keure, 2009, 178; P. VAN 

OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, Brussel, Bruylant, 2010, 597; L. VAN VALCKENBORGH, "De doorbraak van de 

«ongewilde bekentenis» als geldige buitengerechtelijke bekentenis" (noot onder Antwerpen 20 november 2006 en Cass. 20 

december 2007), TBBR 2008, 454-461; S. VERVERKEN, "De begunstigde van contractuele garantieclausules bij de overdracht 

van aandelen", DAOR 2010, 382; P. WERY, Droit des obligations, vol. I, Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 

396. Frankrijk: M. Y. M. ALY, La logique de l'opération d'interprétation du contrat: Comparaison franco-égyptienne, 
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slechts een vrije bewijswaarde, zodat de feitenrechter ze zelf soeverein mag beoordelen.1953 

Ondanks deze vrije bewijswaarde, mag de rechter dit bewijsmiddel wel gebruiken wanneer hij 

de rechtshandeling interpreteert, op voorwaarde dat hij niet voorbijgaat aan de bewoordingen 

van het instrumentum (nrs. 311 en volgende). Wel kan een partij zich in een geschil niet 

beroepen op de uitvoering van de rechtshandeling door hemzelf om zijn aanspraken te bewijzen, 

omdat de bekentenis steeds een daad moet zijn van de persoon tegen wie ze wordt 

ingeroepen.1954  

Opticien S. werkte twee brillen af voor een echtpaar. De echtgenoten weigerden later de naar 

hen opgestuurde factuur voor deze brillen te betalen. Ze stelden dat ze inderdaad de 

handelszaak van de opticien bezocht hadden, maar dat ze daar geen brillen hadden besteld. Er 

rees een betwisting over het (bewijs van het) bestaan van een overeenkomst tussen de partijen. 

De rechter oordeelde dat de heer S. faalde in het bewijs dat er effectief een overeenkomst tot 

stand was gekomen. Er was geen akte, noch een begin van bewijs door geschrift opgesteld. De 

rechter voegde hieraan toe: "Evenmin zou de heer S. tenslotte de uitvoering van de 

overeenkomst (het aanmaken van de brillen) kunnen inroepen als een buitengerechtelijke 

bekentenis, die het bewijs levert van wat hij voorhoudt: immers toont hij alzo enkel aan wat 

hijzelf presteerde terwijl de bekentenis enkel kan worden afgeleid uit de uitvoering van de 

overeenkomst door degene tegen wie men dient te bewijzen."1955 

2. Geen interpretatieve waarde 

 OBJECTIEF SYSTEEM WEERT BEWIJS VAN LATER GEDRAG PARTIJEN OMDAT DIT AANPASSING 

VAN DE RECHTSHANDELING ZOU KUNNEN MEEBRENGEN, OMDAT DE RELEVANTE WIL DE WIL 

IS TEN TIJDE VAN DE TOTSTANDKOMING VAN RECHTSHANDELING EN OMDAT HET LATER 

GEDRAG DE SUBJECTIEVE INTENTIE WEERGEEFT – Het bewijs van het gedrag van de partijen 

na het sluiten van de rechtshandeling is in Engeland niet toegelaten als hulpmiddel bij uitleg.1956 

                                                 
1953 R. DEKKERS, A. L. VERBEKE, N. CARETTE en K. VANHOVE, Handboek burgerlijk recht. 3: Verbintenissen, bewijsleer, 

gebruikelijke contracten, Antwerpen, Intersentia, 2007, 446; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2: de algemene leer van de 

verbintenis, Brugge, die Keure, 2009, 178; M. E. STORME, "Algemene beginselen van bewijs in het vermogensrecht" in B. 

ALLEMEERSCH, P. LONDERS en S. SROKA (eds.), Bewijsrecht, Gent, Larcier, 2007, 25. Frankrijk: J. L. MOURALIS, "Preuve (1° 

modes de preuve)" in Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2014, n° 783-785. 
1954 Vred. Wervik 20 maart 2012, TGR-TWVR 2012, 251, noot L. VAN DORPE ("Evenmin zou de heer S. tenslotte de uitvoering 

van de overeenkomst (het aanmaken van de brillen) kunnen inroepen als een buitengerechtelijke bekentenis, die het bewijs 

levert van wat hij voorhoudt: immers toont hij alzo enkel aan wat hijzelf presteerde terwijl de bekentenis enkel kan worden 

afgeleid uit de uitvoering van de overeenkomst door degene tegen wie men dient te bewijzen."); B. CATTOIR en A. COLPAERT, 

"De bewijsrechtelijke betekenis van de uitvoering van de overeenkomst in burgerlijke zaken", RW 2009-10, 946; B. CATTOIR, 

Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 168-169;  
1955 Vred. Wervik 20 maart 2012, TGR-TWVR 2012, 251, noot L. VAN DORPE. 
1956 Engeland: Union Insurance Society of Canton Ltd v George Wills & Co [1916] 1 A.C. 281 ("It is immaterial to the 

construction of the contract to consider subsequent events. The intention of the parties must be gathered from the language of 

the contract, the subject-matter, and the circumstances in existence at the time it was made."); James Miller & Partners Ltd v 

Whitworth Street Estates (Manchester) Ltd [1970] A.C. 583 ("I must say that I had thought that it is now well settled that it is 

not legitimate to use as an aid in the construction of the contract anything which the parties said or did after it was made."); 

Wilson v Maynard Shipbuilding Consultants A.B. [1978] 2 W.L.R. 466 [1978] Q.B. 665 ("In the ordinary way, as the House 
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not look at what the parties did under the contract for the purpose of construing its terms."); Carmichael v National Power Plc 

[1999] 1 W.L.R. 2042; [1999] 4 All E.R. 897; [1999] I.C.R. 1226; [2000] I.R.L.R. 43 ("Evidence of subsequent conduct, which 

would be inadmissible to construe a purely written contract […] may be relevant on similar grounds."); Full Metal Jacket Ltd 

v Gowlain Building Group Ltd [2005] EWCA Civ 1809 ("It is, I think, worth repeating that as the law stands today, evidence 

as to the conduct of the parties subsequent to making their contract in writing is not admissible to interpret that contract."); N. 
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Hiervoor haalt men verschillende redenen aan. Ten eerste zou het toelaten van het bewijs van 

het gedrag van de partijen nadat de rechtshandeling gesloten is, het gevolg kunnen 

teweegbrengen dat de rechtshandeling een bepaalde betekenis had op het moment van het 

totstandkoming, maar dat deze betekenis een tijd later zou aangepast zijn.1957 Ten tweede moet 

men de wil van de partijen achterhalen die bestond op het ogenblik van de opmaak van de 

rechtshandeling.1958 Het gedrag van de partijen nadat de rechtshandeling tot stand is gekomen, 

brengt hiertoe geen zoden aan de dijk.1959 Een derde ratio ligt opnieuw in het objectieve karakter 

van de interpretatietechniek in Engeland.1960 De rechtshandeling moet niet uitgelegd worden 

aan de hand van de werkelijke partijwil, maar wel op basis van de objectieve 

gemeenschappelijke wil. Het is irrelevant om na te gaan hoe een partij zich heeft gedragen na 

de totstandkoming van de rechtshandeling, omdat dit enkel een licht kan werpen op de 

subjectieve intentie van de partij.1961  
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comparative and theoretical perspectives, Antwerpen, Intersentia, 2006, 173; M. LAMOUREUX, "La clause d'intégralité en droit 

français, anglais et américain", Rev Lamy dr. civ 2007, 75, 82; K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, Londen, Sweet 

and Maxwell, 2007, 111; D. W. MCLAUCHLAN, "A Contract Contradiction", VUWLR 1999, 192; D. W. MCLAUCHLAN, 

"Contract Interpretation: What is it about?", Sydney L. Rev. 2009, 8, 42; G. MCMEEL, "Prior negotiations and subsequent 

conduct - the next step forward for contractual interpretation?", LQR 2003, 272; G. MCMEEL, The Construction of Contracts, 

Oxford, Oxford University Press, 2007, 31; C. MITCHELL, Interpretation of contracts, Londen, Routledge, 2007, 83; D. 

NICHOLLS, "My kingdom for a horse: the meaning of words", LQR 2005, 588-589; E. PEEL, The Law of Contract, Londen, 

Sweet and Maxwell, 2011, 218; J. POOLE, Textbook on Contract Law, Oxford, Oxford University Press, 2012, 252; J. STEYN, 

"Contract law: fulfilling the reasonable expectations of honest men", LQR 1997, 440; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke 
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 UITZONDERINGEN IN OBJECTIEF SYSTEEM OM AAN TE TONEN DAT RECHTSHANDELING 

BESTAAT OF AANGEPAST IS OF BIJ UITLEGGING (DEELS) MONDELINGE RECHTSHANDELING – 

Het bewijs van het later gedrag van de partijen is echter wel toegelaten in enkele gevallen. Zo 

mag het gebruikt worden om aan te tonen dat een rechtshandeling effectief bestaat.1962 Ook kan 

men het aanbrengen om te bewijzen dat een rechtshandeling is aangepast.1963 Daarnaast is het 

bewijs van het later gedrag van de partijen ontvankelijk om een (gedeeltelijk) mondelinge 

rechtshandeling uit te leggen.1964  
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 REGEL BLIJFT BESTAAN IN OBJECTIEF SYSTEEM, ONDANKS KRITIEK – Ook op deze uitsluiting 

bestaat heel wat kritiek.1965 Toch is voorlopig de stap nog niet gezet om de regel af schaffen.1966  

 ONTOELAATBAARHEID LATER GEDRAG VAN DE PARTIJEN IS GEVOLG VAN OBJECTIEVE 

MANIER VAN UITLEGGING – De tegenovergestelde houding ten opzichte van de toelaatbaarheid 

van het later gedrag van de partijen bij uitlegging in het Engelse en het continentale systeem, 

vloeit opnieuw voort uit de basishouding ten opzichte van interpretatie in de verschillende 

landen. De belangrijkste relevantie van het later gedrag van de partijen als bewijsmateriaal, is 

het feit dat het een gids kan zijn om de betekenis te achterhalen die de partijen zelf aan de 

rechtshandeling hechtten toen ze deze tekenden. Het geeft dus een blik op de werkelijke 

partijbedoeling, het interpretatiecriterium dat doorslaggevend is in subjectieve systemen. In 

Engeland, waar de objectieve partijwil maatgevend is, kan men argumenteren dat dit extern 

element niet nuttig is.  

§5. Verklaringen over de eigen intentie 

A. Inleiding 

 GEBRUIK VERKLARINGEN OVER DE EIGEN INTENTIE VERSCHILT AFHANKELIJK VAN 

INTERPRETATIESYSTEEM – Ook de verklaringen over de eigen intentie van de contractanten 

kunnen een waardevol hulpmiddel uitmaken bij de uitlegging van rechtshandelingen (nrs. 522 

en volgende). Deze categorie van externe elementen is onmiskenbaar verbonden met de 
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precontractuele onderhandelingen en het later gedrag van de partijen.1967 Lord WILFERBORCE 

zei het al in Schuler v Wickman Machine Tool Sales: "it is one and the same principe which 

excludes evidence of statements, or actions, during negotiations, at the time of the contract, or 

subsequent to the contract."1968 In dezelfde zaak wierp Lord SIMON op: "Subsequent conduct is 

of no greater probative value in the interpretation of an instrument than prior negotiations or 

direct evidence of intention: it might, indeed, be most misleading to let in subsequent conduct 

without reference to these other matters."1969 Laat men het bewijs van later gedrag toe, dan 

moet men ook de precontractuele onderhandelingen en de verklaringen van de eigen intentie 

toelaten. 

Schuler was een Duitse fabrikant van auto-onderdelen. Hij sloot een contract met Wickman, 

een Engels bedrijf, waarin ze overeenkwamen dat Wickman voor een periode van vier en een 

half jaar als enige de rechten zou krijgen op de verkoop van de onderdelen die Schuler maakte. 

Artikel 7 (b) van the contract stelde: "It shall be a condition of this agreement that Wickman 

shall send its representatives to visit the six largest United Kingdom motor manufacturers at 

least once in every week for the purpose of soliciting orders for panel presses." Op basis van 

artikel 11 (a) kon elke partij ten allen tijde eenzijdig het contract beëindigen als de andere partij 

aan zijn verplichtingen tekort kwam en zijn gedrag niet bijstelde 60 dagen na kennisgeving. 

Gedurende de eerste acht maanden kwam Wickman tekort aan de verplichting de wekelijkse 

bezoeken af te leggen. Schuler trad hier niet tegen op. Later begon Wickman wel met de 

bezoeken, maar hij deed er geen zes per week. Schuler maakte een einde aan het contract. De 

House of Lords oordeelde dat Schuler het contract niet mocht beëindigen. Artikel 7 was immers 

geen voorwaarde, maar moest samengelezen worden met artikel 11, zodat er eerst een 

kennisgeving moest gebeuren, alvorens het contract mocht beëindigd worden. In deze zaak 

was de vraag naar de toelaatbaarheid van de gedragingen van de partijen na de sluiting van het 

contract aan de orde. Lord WILBERFORCE besloot dat deze niet toegelaten zijn, evenmin als 

precontractuele onderhandelingen en verklaringen over de eigen intentie van de 

contractanten.1970 

De Engelse Investors-norm sluit de verklaringen over de eigen intentie dan ook uit in één adem 

met de voorafgaande onderhandelingen en het later gedrag van de partijen. In geen van de 

andere onderzochte jurisdicties komen de verklaringen over de eigen intentie aan bod in 
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1970 Engeland: L Schuler AG v Wickman Machine Tool Sales Ltd [1974] A.C. 235. 
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wetgeving. Waar de DCFR,1971 de Unidroit Principes1972 en het Weens Koopverdrag1973 de 

precontractuele documenten en de latere gedragingen expliciet opnemen als relevant extrinsiek 

element, blijven ze stilzwijgend over de verklaringen over de eigen intentie. 

B. Begrip verklaringen over de eigen intentie 

 VERKLARINGEN OVER DE EIGEN INTENTIE ZIJN PRE- OF POSTCONTRACTUELE UITINGEN 

DOOR DE PARTIJEN – De declarations of subjective intent of verklaringen van de partijen over 

hun eigen intentie zijn uitlatingen vanwege de partijen zelf, waarbij ze hun subjectieve wil in 

verband met de rechtshandeling uiteenzetten. Dergelijke verklaringen kunnen zowel tijdens de 

pre- als tijdens de postcontractuele periode gebeuren. Het verschil tussen beide categorieën van 

uitlatingen mag niet onderschat worden (nr. 523). Het is immers iets heel anders om voor je een 

rechtshandeling sluit je bedoeling uit te drukken, dan om retroactief, nadat de rechtshandeling 

(deels) is uitgevoerd, aan te geven wat je bedoeling was.  

C. Interpretatieve waarde van verklaringen over de eigen intentie 

1. Interpretatieve waarde 

 IN SUBJECTIEF SYSTEEM ZIJN VERKLARINGEN OVER DE EIGEN INTENTIE TOEGLATEN BIJ 

UITLEGGING – Subjectieve systemen gebruiken de verklaringen over de eigen intentie 

regelmatig als hulpmiddel bij interpretatie.1974 Het is immers de – subjectieve dan wel de 

                                                 
1971 DCFR: Artikel II - 8:102 DCFR: "Relevant matters. (1) In interpreting the contract, regard may be had, in particular, to: 

(a) the circumstances in which it was concluded, including the preliminary negotiations; (b) the conduct of the parties, even 

subsequent to the conclusion of the contract; (c) the interpretation which has already been given by the parties to terms or 

expressions which are the same as, or similar to, those used in the contract and the practices they have established between 

themselves; (d) the meaning commonly given to such terms or expressions in the branch of activity concerned and the 

interpretation such terms or expressions may already have received; (e) the nature and purpose of the contract; (f) usages; 

and (g) good faith and fair dealing." 
1972 Unidroit Principes: Artikel 4.3 Unidroit Principes: "Relevant circumstances. In applying Articles 4.1 and 4.2, regard shall 

be had to all the circumstances, including (a) preliminary negotiations between the parties; (b) practices which the parties 

have established between themselves; (c) the conduct of the parties subsequent to the conclusion of the contract; (d) the nature 

and purpose of the contract; (e) the meaning commonly given to terms and expressions in the trade concerned; (f) usages." 
1973 CISG: Artikel 8(3) CISG: "Bij het bepalen van de bedoeling van een partij of de zin die een redelijk persoon daaraan zou 

hebben toegekend, dient naar behoren rekening te worden gehouden met alle ter zake dienende omstandigheden van het geval, 

waaronder begrepen de onderhandelingen, eventuele handelwijzen die tussen partijen gebruikelijk zijn, gewoonten en alle 

latere gedragingen van partijen." 
1974 Kh. Dendermonde 21 november 2013, DAOR 2014, 36, noot J. WAELKENS ("Het is de rechter evenwel toegelaten ook 

extrinsieke elementen te betrekken in zijn interpretatiewerkzaamheid, d.w.z. elementen die vreemd zijn aan de akte en die 

gepuurd kunnen worden uit de gehele context van de overeenkomst, zoals de wijze van uitvoering van het contract, 

precontractuele documenten en briefwisseling, verklaringen van partijen buiten de akte, e.d.m."); P. VAN OMMESLAGHE, Droit 

des obligations, I, Brussel, Bruylant, 2010, 597; J. WAELKENS, "Interpretatie van een borgtochtovereenkomst" (noot onder 

Cassatie 1 maart 2012), DAOR 2013, 100. Nederland: HR 12 januari 2001, NJ 2001, 199 ("Beslissend is dan de zin die partijen 

in de gegeven omstandigheden over en weer aan elkaars verklaringen en gedragingen mochten toekennen en met name wat zij 

op dit punt redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten en wat uit dien hoofde naar redelijkheid en billijkheid geacht moet 

worden de betekenis te zijn van meerbedoelde woorden uit artikel 6 van de verzorgingsovereenkomst."); 's-Hertogenbosch 1 

juli 2002, NJ 2003, 405 ("Het hof is van oordeel dat uit het doel van de verzorgingsovereenkomst en de verklaringen van partij 

Steinbusch, mevrouw Steinbusch en de heer Aelmans in onderling verband beschouwd, alsmede gezien de verklaring van Van 

Alphen dat Steinbusch niet duidelijk op de rentevergoeding had gereageerd, en het feit dat de eerste afrekening van Van Alphen 

evenmin een rentevergoeding van 6% bevatte kan worden afgeleid dat, nu de rentevergoeding niet schriftelijk was vastgelegd, 

Van Alphen er redelijkerwijs niet van uit kon gaan dat tussen hem en Steinbusch een dergelijke rentevergoeding was 

overeengekomen."); G. J. KNIJP, "Uitgangspunten bij de uitleg van rechtshandelingen" (noot onder HR 31 mei 2002 en HR 28 
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geobjectiveerde – werkelijke wil van de partijen die doorslaggevend is bij de uitlegging. Hoe 

kan men deze beter achterhalen dan door een kennisgeving van de eigen intentie door de 

partijen zelf?  

 PRECONTRACTUELE VERKLARINGEN OVER DE EIGEN INTENTIE WEL STEEDS OMZICHTIG 

BEHANDELEN OMDAT DEZE GEEN CONSENSUS BEVATTEN EN POSTCONTRACTUELE 

VERKLARINGEN OVER DE EIGEN INTENTIE WEL STEEDS OMZICHTIG BEHANDELEN OMDAT ZE 

MOGELIJK BEÏNVLOED ZIJN DOOR LATER VERWORDEN KENNIS – Wel moet men voorzichtig 

en kritisch omspringen met de verklaringen over de eigen wil. De kennisgevingen van partijen 

voorafgaand aan de rechtshandeling, zijn persoonlijk en reflecteren niet altijd de 

gemeenschappelijke partijwil die bestond bij de sluiting van de overeenkomst zelf. Bij 

uitlegging moet dus in elk concreet geval een onderzoek gebeuren of het uiteindelijke contract 

afwijkt van de vooraf gedane uitlatingen van persoonlijke wil. Ook postcontractuele 

verklaringen zijn aanvaard als interpretatiehulpmiddel in subjectieve systemen, maar ook hier 

is omzichtigheid geboden. Bij postcontractuele verklaringen over de eigen intentie rijst er 

immers nog een ander probleem. De wil van de partijen kan, nadat de rechtshandeling gesloten 

is, in de loop van de tijd veranderen. Bovendien is het menselijk geheugen feilbaar. Wanneer 

er een geschil rijst, is de kans reëel dat partijen in hun verklaring, al dan niet met opzet, niet de 

werkelijke partijwil op het ogenblik van de totstandkoming van de rechtshandeling weergeven, 

maar de postcontractuele partijwil. Aan het bewijs bestaande uit verklaringen van een partij, 

die, met het voordeel de situatie achteraf te kennen, zijn intentie van voor de totstandkoming 

van de rechtshandeling uiteenzet, kan slechts weinig waarde gehecht worden.1975 

 VERKLARINGEN OVER DE EIGEN INTENTIE KUNNEN BUITENGERECHTELIJKE BEKENTENIS 

MET LAGE WETTELIJKE BEWIJSWAARDE OF GERECHTELIJKE BEKENTENIS MET GROTE 

WETTELIJKE BEWIJSWAARDE IN BELGISCH-FRANS BURGERLIJK RECHT ZIJN – De 

verklaringen van de partijen over hun subjectieve wil kunnen een bekentenis uitmaken. Dit is 

enkel het geval wanneer de intentie die de partij bekent, in haar nadeel speelt. Dat betekent dat 

dit aanleiding geeft tot een interpretatie van de rechtshandeling in haar nadeel. Het is immers 

eigen aan een bekentenis dat een partij hiermee de waarheid van een feit toegeeft, hoewel ze er 

belang bij heeft dit te ontkennen, omdat het tegen haar kan gebruikt worden.1976 Een 

                                                 
juni 2002), NbBW 2002, 124; N. KORNET, Contract interpretation and gap filling: comparative and theoretical perspectives, 

Antwerpen, Intersentia, 2006, 34; T. H. TANJA-VAN DEN BROEK, "Uitleg van overeenkomsten in het familierecht", WPNR 2005, 

862; R. P. J. L. TJITTES, "Uitleg van schriftelijke contracten", RMT 2005, 5; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke 

contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 76; P. VAN SCHILFGAARDE, noot onder HR 13 maart 1981, AA 1981, 357. 

Rechtsvergelijkend: S. VOGENAUER, "Interpretation of Contracts: Concluding Comparative Observations" in A. BURROWS en 

E. PEEL (eds.), Contract Terms, Oxford, Oxford University Press, 2007, 135. 
1975 Engeland: D. W. MCLAUCHLAN, "A Contract Contradiction", VUWLR 1999, 181; D. W. MCLAUCHLAN, "Contract 

Interpretation: What is it about?", Sydney L. Rev. 2009, 12. 
1976 Kh. Gent 20 januari 2011, IRDI 2011, 61 ("Een bekentenis bedoeld in art. 1354 en 1355 B.W. is immers de erkenning door 

een partij van de juistheid van een feit dat tegen haar wordt aangevoerd, of de instemming, met het bestaan van een 

rechtshandeling en van de eruit volgende verbintenissen, ofschoon men er belang bij heeft te ontkennen."); B. CATTOIR, 

Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 159; R. DEKKERS, A. L. VERBEKE, N. CARETTE en K. VANHOVE, 

Handboek burgerlijk recht. 3: Verbintenissen, bewijsleer, gebruikelijke contracten, Antwerpen, Intersentia, 2007, 444; B. 

SAMYN, "Het spanningsveld tussen de bewijsmiddelen geschrift en bekentenis", P&B 2011, 36. Frankrijk: J. L. MOURALIS, 

"Preuve (1° modes de preuve)" in Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2014, n° 675, 678. 
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gerechtelijke betekenis heeft een volledige wettelijke bewijswaarde tegen de persoon die ze 

heeft afgelegd,1977 terwijl een buitengerechtelijke bekentenis een vrije bewijswaarde 

vertoont.1978 In beide situaties mag het bewijsmiddel gebruikt worden bij uitlegging van de 

rechtshandeling, zij het dat de rechter, die een buitengerechtelijke bekentenis moet evalueren, 

geen abstractie mag maken van de bewoordingen van het instrumentum (nrs. 311 en volgende).  

 VERKLARINGEN OVER DE EIGEN INTENTIE KUNNEN FEIT DAT AANLEIDING KAN GEVEN TOT 

VERMOEDEN MET LAGE WETTELIJKE BEWIJSWAARDE IN BELGISCH-FRANS BURGERLIJK 

RECHT ZIJN – Daarnaast kunnen verklaringen van de eigen intentie door de contractanten 

beschouwd worden als feiten die aanleiding kunnen geven tot een vermoeden.1979 Vermoedens 

hebben een vrije wettelijke bewijswaarde.1980 De grote appreciatiebevoegdheid van de rechter 

over vermoedens belet niet dat deze gebruikt mogen worden bij het interpreteren van 

rechtshandelingen, zolang de rechter niet voorbijgaat aan het geschrift (nrs. 311 en volgende). 

2. Geen interpretatieve waarde 

 OBJECTIEF SYSTEEM WEERT PRECONTRACTUELE VERKLARINGEN OVER DE EIGEN INTENTIE 

BIJ UITLEGGING VAN OVEREENKOMSTEN OMDAT DEZE GEEN REFLECTIE VAN CONSENSUS 

BEVATTEN – Het bewijs van de verklaringen over de eigen subjectieve bedoelingen van de 

partijen is in Engeland niet aanvaard bij uitlegging.1981 Precontractuele verklaringen over de 

                                                 
1977 Brussel 9 juni 1998, JT 1999, 137 ("Qu'en matière civile, l'aveu judiciaire emporte force probante et fait pleine foi contre 

celui qui l'a faite."); B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 191, 196; R. DEKKERS, A. L. 

VERBEKE, N. CARETTE en K. VANHOVE, Handboek burgerlijk recht. 3: Verbintenissen, bewijsleer, gebruikelijke contracten, 

Antwerpen, Intersentia, 2007, 445; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2: de algemene leer van de verbintenis, Brugge, die 

Keure, 2009, 177; M. E. STORME, "Algemene beginselen van bewijs in het vermogensrecht" in B. ALLEMEERSCH, P. LONDERS 

en S. SROKA (eds.), Bewijsrecht, Gent, Larcier, 2007, 23. Frankrijk: J. FLOUR, J.-L. AUBERT en E. SAVAUX, Droit civil, Les 

obligations, 1. L'acte juridique, Parijs, A. Colin, 2008, 52; L. GRYNBAUM, "Preuve" in Répertoire de droit commercial, Parijs, 

Dalloz, 2011, n° 101; J. L. MOURALIS, "Preuve (1° modes de preuve)" in Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2014, n° 675. 
1978 S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2: de algemene leer van de verbintenis, Brugge, die Keure, 2009, 178; R. DEKKERS, 

A. L. VERBEKE, N. CARETTE en K. VANHOVE, Handboek burgerlijk recht. 3: Verbintenissen, bewijsleer, gebruikelijke 

contracten, Antwerpen, Intersentia, 2007, 446; M. E. STORME, "Algemene beginselen van bewijs in het vermogensrecht" in B. 

ALLEMEERSCH, P. LONDERS en S. SROKA (eds.), Bewijsrecht, Gent, Larcier, 2007, 25. Frankrijk: J. L. MOURALIS, "Preuve (1° 

modes de preuve)" in Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2014, n° 785. 
1979 B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 434-435; M. E. STORME, "Algemene beginselen van 

bewijs in het vermogensrecht" in B. ALLEMEERSCH, P. LONDERS en S. SROKA (eds.), Bewijsrecht, Gent, Larcier, 2007, 16; M. 

E. STORME, "Algemene beginselen van bewijs in het vermogensrecht" in B. ALLEMEERSCH, P. LONDERS en S. SROKA (eds.), 

Bewijsrecht, Gent, Larcier, 2007, 16. Frankrijk: J. L. MOURALIS, "Preuve (1° modes de preuve)" in Répertoire de droit civil, 

Parijs, Dalloz, 2014, n° 666-669. 
1980 Cass. 22 april 2010, Pas. 2010, 1197; Rev.not.b. 2011, 318, noot P. DELNOY; Rev.trim.dr.fam. 2012, 245, noot; RW 2011-

12, 268, noot B. VERLOOY ("Vermoedens die niet bij wet zijn ingesteld worden aan het beleid van de rechter overgelaten, wat 

inhoudt dat de rechter onaantastbaar de bewijswaarde beoordeelt van de vermoedens waarop hij zich baseert."); B. CATTOIR, 

Burgerlijk bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 444; B. GILLIS, "Het bewijs in geschillen van handelspraktijken", 

Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2008, 770; H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, "Het schriftelijk bewijs" in J. 

ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.3-18; D. MOUGENOT, Droit des 

obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002, 76; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2: de algemene leer van de verbintenis, 

Brugge, die Keure, 2009, 186; W. VANDENBUSSCHE en W. SYS, "Het bewijs door een schriftelijke getuigenverklaring. 

Commentaar bij de wet van 16 juli 2012. Verba volant, scripta manent?", T.Fam. 2013, 33. Frankrijk: J. FLOUR, J.-L. AUBERT 

en E. SAVAUX, Droit civil, Les obligations, 1. L'acte juridique, Parijs, A. Colin, 2008, 50. 
1981 Engeland: Inland Revenue Commissioners v Raphael [1935] A.C. 96 ("I never in my life heard of the language of a deed 

which contained a perfectly unambiguous provision being twisted from the natural ordinary meaning of the words by a 

preliminary statement of what the maker of the deed intended should be the effect and purpose of the whole deed when made."); 

Prenn v Simmonds [1971] 1 W.L.R. 1381 ("In my opinion, then, evidence of negotiations, or of the parties' intentions, and a 
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eigen intentie worden vaak in één adem uitgesloten met het bewijs van voorafgaande 

onderhandelingen, omdat deze uitlatingen vaak deel uitmaken van het overleg tussen de 

partijen.1982 De ratio achter de uitsluiting van beide bewijsmiddelen komt dan ook overeen: 

uitlatingen over de persoonlijke bedoeling zijn eenvoudigweg nutteloos en irrelevant.1983 

Wanneer de partijen voor de totstandkoming van een overeenkomst hun subjectieve wil 

uiteenzetten, is er nog in geen geval sprake van consensus.1984 De persoonlijke intentie van de 

contractanten kan tijdens de onderhandelingsfase nog veranderingen ondergaan. Een contract 

komt immers tot stand op basis van geven en nemen. Het uiteindelijke contract komt dus niet 

altijd (volledig) overeen met de persoonlijke precontractuele intentie van één of van beide 

                                                 
fortiori of Dr. Simmonds' intentions, ought not to be received."); L Schuler AG v Wickman Machine Tool Sales Ltd [1974] 

A.C. 235 ("As for direct evidence of intention, there is clear authority that this is not available in the case of a patent 

ambiguity."); Reardon Smith Line Ltd. v Yngvar Hansen-Tangen [1976] 1 W.L.R. 989 ("When one speaks of the intention of 

the parties tot the contract, one is speaking objectively - the parties cannot themselves give direct evidence of what their 

intention was – and what must be ascertained is what is to be taken as the intention which reasonable people would have had 

if places in the situation of the parties."); Investors Compensation Scheme v. West Bromwich Building Society [1997] UKHL 

28; [1998] 1 All ER 98; [1998] 1 WLR 896; Nearfield Ltd v Lincoln Nominees Ltd [2006] EWHC 2421 (Ch); [2007] 1 All 

E.R. (Comm) 441 ("The thrust of all the witnesses […] was that it was never the subjective intention on the part of the Second 

Defendant to assume a direct liability to Nearfield. That evidence in my view is completely inadmissible."); Scottish Power Plc 

v Britoil (Exploration) Ltd [1997] WL 1104414 ("Equally it is established law first, that subjective evidence of intention by 

either party is not admissible."); H. G. BEALE, Chitty on contracts, 1: General Principles, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 

879; J. BRINKHOF, "Over de uitleg van overeenkomsten en octrooien" in Contracteren internationaal, Den Haag, Boom 

Juridische Uitgevers, 2006, 147; R. CALNAN, Principles of contractual interpretation, Oxford, Oxford University Press, 2013, 

49; M. CHEN-WISHART, Contract Law, Oxford, Oxford University Press, 2015, 411; S. FURST en V. RAMSEY, Keating on 

construction contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2006, 47; S. HANIF, "Exclusion of Extrinsic Evience in Substitution of, 

to Contradict, Vary or Add to Documents" in H. MALEK (ed.), Phipson on evidence, Londen, Sweet and Maxwell, 2010, 1390; 

L. KOFFMAN en E. MACDONALD, The Law of Contract, Oxford, Oxford University Press, 2010, 181; M. LAMOUREUX, "La 

clause d'intégralité en droit français, anglais et américain", Rev Lamy dr. civ 2007, 75, 82; D. W. MCLAUCHLAN, "Common 

assumptions and contract interpretation", L.Q.R. 1997, 240; D. W. MCLAUCHLAN, "A Contract Contradiction", VUWLR 1999, 

182; D. W. MCLAUCHLAN, "Contract Interpretation: What is it about?", Sydney L. Rev. 2009, 14; G. MCMEEL, "Prior 

negotiations and subsequent conduct - the next step forward for contractual interpretation?", LQR 2003, 272; C. MITCHELL, 

Interpretation of contracts, Londen, Routledge, 2007, 72; E. PEEL, The Law of Contract, Londen, Sweet and Maxwell, 2011, 

216; R. P. J. L. TJITTES, "Uitleg van schriftelijke contracten", RMT 2005, 5; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke 

contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 39, 75; S. VOGENAUER, "Interpretation of Contracts: Concluding Comparative 

Observations" in A. BURROWS en E. PEEL (eds.), Contract Terms, Oxford, Oxford University Press, 2007, 135; G. YIHAN, "A 

wrong turn in history: re-understanding the exclusionary rule against prior negotiations in contractual interpretation", J.B.L. 

2014, 381. 
1982 Engeland: Prenn v Simmonds [1971] 1 W.L.R. 1381 ("In my opinion, then, evidence of negotiations, or of the parties' 

intentions, and a fortiori of Dr. Simmonds' intentions, ought not to be received."); Investors Compensation Scheme v. West 

Bromwich Building Society [1997] UKHL 28; [1998] 1 All ER 98; [1998] 1 WLR 896; H. G. BEALE, Chitty on contracts, 1: 

General Principles, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 879; J. BRINKHOF, "Over de uitleg van overeenkomsten en octrooien" 

in Contracteren internationaal, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2006, 147; R. CALNAN, Principles of contractual 

interpretation, Oxford, Oxford University Press, 2013, 49;; S. HANIF, "Exclusion of Extrinsic Evience in Substitution of, to 

Contradict, Vary or Add to Documents" in H. MALEK (ed.), Phipson on evidence, Londen, Sweet and Maxwell, 2010, 1390; 

M. LAMOUREUX, "La clause d'intégralité en droit français, anglais et américain", Rev Lamy dr. civ 2007, 75, 82; D. W. 

MCLAUCHLAN, "Common assumptions and contract interpretation", L.Q.R. 1997, 240; D. W. MCLAUCHLAN, "A Contract 

Contradiction", VUWLR 1999, 182; D. W. MCLAUCHLAN, "Contract Interpretation: What is it about?", Sydney L. Rev. 2009, 

14; G. MCMEEL, "Prior negotiations and subsequent conduct - the next step forward for contractual interpretation?", LQR 2003, 

272; E. PEEL, The Law of Contract, Londen, Sweet and Maxwell, 2011, 216; R. P. J. L. TJITTES, "Uitleg van schriftelijke 

contracten", RMT 2005, 5; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 39, 75; S. 

VOGENAUER, "Interpretation of Contracts: Concluding Comparative Observations" in A. BURROWS en E. PEEL (eds.), Contract 

Terms, Oxford, Oxford University Press, 2007, 135; G. YIHAN, "A wrong turn in history: re-understanding the exclusionary 

rule against prior negotiations in contractual interpretation", J.B.L. 2014, 381. 
1983 Engeland: R. CALNAN, Principles of contractual interpretation, Oxford, Oxford University Press, 2013, 49; G. MCMEEL, 

"Prior negotiations and subsequent conduct - the next step forward for contractual interpretation?", LQR 2003, 272; E. PEEL, 

The Law of Contract, Londen, Sweet and Maxwell, 2011, 217. 
1984 Nederland: J. BRINKHOF, "Over de uitleg van overeenkomsten en octrooien" in Contracteren internationaal, Den Haag, 

Boom Juridische Uitgevers, 2006, 147. 
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partijen.1985 Meer zelfs, wat een partij wilde, is niet altijd geweten door de tegenpartij.1986 De 

precontractuele verklaringen over de eigen intentie zijn deel van de fase voor de partijen het 

eens geworden zijn. Wanneer het later gesloten contract afwijkt van de werkelijke wil van een 

partij, kunnen de verklaringen van die partij over zijn intentie, gedaan voor het contract gesloten 

is, bezwaarlijk nuttige informatie bieden over de uitlegging van het latere contract.  

 OBJECTIEF SYSTEEM WEERT VERKLARINGEN OVER DE EIGEN INTENTIE BIJ UITLEGGING 

OMDAT DEZE DE WERKELIJKE EN NIET DE REDELIJKE PARTIJWIL WEERSPIEGELEN – Een 

tweede reden waarom het Engelse systeem de – precontractuele zowel als postcontractuele – 

verklaringen van de partijen over hun eigen intentie uit de interpretatiewerkzaamheid uitsluit, 

vloeit logischerwijs voort uit de objectiviteit van de interpretatiemethode.1987 Niet de werkelijke 

partijwil is van belang, maar wel de redelijke wil. Wat de echte persoonlijke intentie van een 

partij is, is dus irrelevant voor de uitlegging van de rechtshandeling.1988  

 REGEL BLIJFT BESTAAN IN OBJECTIEF SYSTEEM, ONDANKS KRITIEK – Enkele auteurs stellen 

ook de ontoelaatbaarheid van verklaringen over de intentie van de partijen in vraag.1989 Over 

het algemeen zijn er echter weinig stemmen van kritiek. Het toelaten van verklaringen over de 

                                                 
1985 Engeland: Prenn v Simmonds [1971] 1 WLR 1381 ("Far more, and indeed totally, dangerous is to admit evidence of one 

party's objective — even if this is known to the other party. However strongly pursued this may be, the other party may only be 

willing to give it partial recognition, and in a world of give and take, men often have to be satisfied with less than they want. 

So, again, it would be a matter of speculation how far the common intention was that the particular objective should be 

realised."); E. PEEL, The Law of Contract, Londen, Sweet and Maxwell, 2011, 217. 
1986 Engeland: D. W. MCLAUCHLAN, "Contract Interpretation: What is it about?", Sydney L. Rev. 2009, 12; C. MITCHELL, 

Interpretation of contracts, Londen, Routledge, 2007, 72. 
1987 Engeland: Reardon Smith Line Ltd. v Yngvar Hansen-Tangen [1976] 1 W.L.R. 989 ("When one speaks of the intention of 

the parties tot the contract, one is speaking objectively - the parties cannot themselves give direct evidence of what their 

intention was – and what must be ascertained is what is to be taken as the intention which reasonable people would have had 

if places in the situation of the parties."); Chartbrook Ltd v Persimmon Homes Ltd & Ors [2009] UKHL 38 ("They may be 

inadmissible simply because they are irrelevant to the question which the court has to decide, namely, what the parties would 

reasonably be taken to have meant by the language which they finally adopted to express their agreement."); Scottish Power 

Plc v Britoil (Exploration) Ltd [1997] WL 1104414 ("Equally it is established law first, that subjective evidence of intention 

by either party is not admissible. I do not regard that as a quirk of English law, justified only by policy considerations. It is 

justified because the court is looking for the common intention of the parties, and not what intention each had in pectore."); R. 

CALNAN, Principles of contractual interpretation, Oxford, Oxford University Press, 2013, 49; L. H. HOFFMANN, "The 

Intolerable Wrestle with Words and Meanings", South African LJ 1997, 656; K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, 

Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 14; D. W. MCLAUCHLAN, "A Contract Contradiction", VUWLR 1999, 181; G. MCMEEL, 

"Prior negotiations and subsequent conduct - the next step forward for contractual interpretation?", LQR 2003, 293; E. PEEL, 
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English law, justified only by policy considerations. It is justified because the court is looking for the common intention of the 
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eigen intentie staat immers haaks op de objectiviteit van het Engelse interpretatiesysteem.1990 

De regel blijft dan ook stevig in voege.1991  

C. CLAUSULES DIE BEPALEN WELKE ELEMENTEN TOT DE CONTRACTUELE 

SFEER BEHOREN EN WAT DE INTERPRETATIEVE WAARDE ERVAN IS  

§1. Inleiding 

 PARTIJEN KUNNEN CONTRACTUELE EN INTERPRETATIEVE WAARDE EXTERNE ELEMENTEN 

MODULEREN – Op grond van de partijautonomie hebben contractpartijen de mogelijkheid om 

zelf invloed uit te oefenen op de interpretatieve waarde van externe elementen. Dit kunnen ze 

doen door interpretatieclausules die bepalen welke elementen tot de contractuele sfeer behoren 

en wat de interpretatieve waarde ervan is in de rechtshandeling in te schrijven. Zoals de term 

het zelf zegt, beslaan deze clausules twee verschillende deelgebieden. Ofwel behandelen de 

partijen in hun beding de contractuele waarde van externe omstandigheden (nrs. 533 en 

volgende). Door elementen die buiten de rechtshandeling liggen deel te maken van de 

overeenkomst, worden deze elementen intern. Ze krijgen dan automatisch interpretatieve 

waarde. Ofwel kunnen partijen in de rechtshandeling eenvoudigweg de interpretatieve waarde 

van externe elementen behandelen, zonder zich uit te spreken over de contractuele waarde ervan 

(nrs. 555 en volgende).  

 CLAUSULES DIE BEPALEN WELKE ELEMENTEN TOT DE CONTRACTUELE SFEER BEHOREN ZIJN 

INHOUDSBEPERKENDE ENTIRE AGREEMENT CLAUSE EN CONTRACT DEFINITION CLAUSE – 

Gebruiken partijen de eerste soort interpretatieclausules, de "clausules die bepalen welke 

                                                 
1990 Engeland: Reardon Smith Line Ltd. v Yngvar Hansen-Tangen [1976] 1 W.L.R. 989 ("When one speaks of the intention of 

the parties tot the contract, one is speaking objectively - the parties cannot themselves give direct evidence of what their 
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if places in the situation of the parties."); Chartbrook Ltd v Persimmon Homes Ltd & Ors [2009] UKHL 38 ("They may be 

inadmissible simply because they are irrelevant to the question which the court has to decide, namely, what the parties would 

reasonably be taken to have meant by the language which they finally adopted to express their agreement."); Scottish Power 

Plc v Britoil (Exploration) Ltd [1997] WL 1104414 ("Equally it is established law first, that subjective evidence of intention 

by either party is not admissible. I do not regard that as a quirk of English law, justified only by policy considerations. It is 
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Vary or Add to Documents" in H. MALEK (ed.), Phipson on evidence, Londen, Sweet and Maxwell, 2010, 1390; D. W. 
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elementen tot de contractuele sfeer behoren", dan geven ze zelf aan tot waar het contractuele 

veld rijkt. Ze kunnen enerzijds beslissen de contractuele waarde van externe elementen te 

beperken en overeenkomen dat het contract zelf niet verder gaat dan wat er zich binnen de vier 

hoeken van het blad bevindt (Inhoudsbeperkende Entire Agreement Clause, nrs. 533 en 

volgende). Anderzijds kunnen ze contractuele waarde geven aan externe elementen en deze zo 

deel doen uitmaken van het contract, zodat ze in feite interne elementen worden (Contract 

Definition Clause, nrs. 546 en volgende).  

 CLAUSULES DIE DE INTERPRETATIEVE WAARDE VAN EXTERNE ELEMENTEN BEPALEN ZIJN 

INTERPRETATIEBEPERKENDE ENTIRE AGREEMENT CLAUSE EN CLAUSE DE VOISINAGE – Met 

behulp van de tweede soort interpretatiebedingen, "clausules die de interpretatieve waarde van 

externe elementen bepalen", kunnen partijen aangeven welke elementen mogen gebruikt 

worden om het contract te interpreteren. Ze kunnen dit enerzijds op een negatieve manier doen, 

door extrinsieke bewijsmiddelen uit te sluiten van de interpretatiewerkzaamheid 

(Interpretatiebeperkende Entire Agreement Clause, nrs. 555 en volgende). Anderzijds kan dit 

op een positieve manier gebeuren, door aan te geven welke omstandigheden wel interpretatieve 

waarde hebben (Clause de Voisinage, nrs. 563 en volgende). 

§2. Clausules die bepalen welke elementen tot de contractuele sfeer behoren  

A. Inhoudsbeperkende Entire Agreement Clause 

1. Inhoud inhoudsbeperkende Entire Agreement Clause 

 EAC HEEFT TWEE ASPECTEN: INHOUDSBEPERKEND OF INTERPRETATIEBEPERKEND – Een 

eerste manier waarop partijen de contractuele waarde van externe elementen kunnen bepalen, 

is via een zogenaamd vierhoeken-beding, clause d'intégralité, integration clause, merger 

clause of entire agreement clause (EAC). De EAC komt voor in twee verschillende vormen. 

Ofwel stelt deze een grens aan de inhoud van de rechtshandeling: geen externe omstandigheid 

heeft dan enige bindende waarde ("Inhoudsbeperkende Entire Agreement Clauses"). In 

sommige EAC's gaan de partijen echter nog een stap verder: ze willen dan dat de aan de 

rechtshandeling externe elementen ook elke interpretatieve waarde verliezen 

("Interpretatiebeperkende Entire Agreement Clauses", nrs. 555 en volgende).  

 ONTKENNING AUTONOME BINDENDE WAARDE EXTERNE OMSTANDIGHEDEN – Aan de ene kant 

bevriezen partijen door middel van een EAC de rechtshandeling zoals die schriftelijk 

voorligt.1992 De EAC geeft dan weer dat de geschreven rechtshandeling alle verbintenissen van 

                                                 
1992 A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 
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International Contracts" in Les grandes clauses des contrats internationaux, Brussel, Bruylant, 2005, 52; J. WAELKENS, 

"Prioriteitsclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 125; F. WALSCHOT, "De 
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Kluwer, 2004, 151-154. Frankrijk: Cass. fr. (3e civ) 3 april 2002, n° 01-01647, www.lextenso.fr ("Qu'en statuant ainsi, alors 

que l'acte de vente spécifiait qu'il définissait seul, avec les documents auxquels il faisait référence, les droits et obligations des 

parties et que la notice descriptive précisant les normes de construction, le genre et la qualité des matériaux devant être utilisés 

http://www.lextenso.fr/
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annulait et remplaçait tous documents antérieurs ayant le même objet et, en général, toute référence d'ordre descriptif, la cour 

d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, a violé le texte susvisé."); Parijs 15 juni 2005, RTD Civ 2006, 
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TOURNEAU, "De l'art et de la manière de négocier et conclure des contrats internationaux", Gaz. Pal. 1996, 12; P. LE TOURNEAU, 

Contrats informatiques et électroniques, Parijs, Dalloz, 2010, 58-59; P. LE TOURNEAU, "Fasc. 1820: Ingénierie et transferts de 

maîtrise industrielle. Conception" in JurisClasseur Contrats - Distribution, losbl., n° 81; P. MALAURIE, "L'interprétation des 

contrats: hier et aujourd'hui", La Semaine Juridique Edition Générale 2011, 1404; P. MALINVAUD en D. FENOUILLET, Droit 
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BUNING en E. H. HONDIUS (eds.), Contracteren internationaal (afscheidsbundel Grosheide), Den Haag, Boom Juridische 

Uitgevers, 2006, 91; J. ERWTEMAN, "'De schrijfmachine mijmert gekkepraat' – draften na Pontmeyer", V&O 2007, 67; E. H. 
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de partijen bevat en dat alle rechten en plichten alleen binnen de vier hoeken van het blad mogen 

worden gevonden. Een dergelijk beding ontkent de autonome bindende waarde van aan de 

rechtshandeling externe omstandigheden: alle afspraken, onderhandelingen en andere 

exterieure elementen, die geen schriftelijke weerslag hebben gevonden in de uiteindelijke 

rechtshandeling, vertonen geen contractuele waarde.1993  
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76; U. MAGNUS, "The Germanic tradition: application of boilerplate clauses under German law" in G. CORDERO-MOSS (ed.), 
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Een mogelijke formulering van de vierhoekenclausule is dan de volgende: "Vierhoekenbeding. 

Deze overeenkomst treedt in de plaats van alle voorgaande op de inhoud van deze 

overeenkomst betrekking hebbende correspondentie, mondelinge of schriftelijke afspraken en 

overeenkomsten tussen partijen en hun rechtsvoorgangers met inbegrip van welke 

voorwaarden dan ook."1994  

Bij de uitvoering van een overeenkomst tussen Sodexo en een vennootschap rees er een geschil. 

Voor de sluiting van het contract had Sodexo zich er in twee verschillende documenten toe 

verbonden een bepaalde bijdrage te betalen aan de vennootschap. In het aanbod van Sodexo 

van 6 maart 2000 en in een brief van 21 maart 2000 was deze verbintenis opgenomen, maar 

het contract van 27 april 2000 repte er met geen woord over. Meer zelfs, het genoemde contract 

bevatte een entire agreement clause: "L'article 11.4 annule et remplace tous accords écrits et 

verbaux antérieurs à la signature. Aucune des parties ne pourra être tenue à autre chose que 

ce qui a été expressément convenu par le présent contrat." De rechter oordeelde dat aan deze 

EAC gevolg moest gegeven worden: de verbintenis maakte geen deel uit van de overeenkomst 

en in het contract was de bindende waarde van de precontracuele documenten uitgesloten.1995 

 DEEL EXTERNE ELEMENTEN UITSLUITEN IN INHOUDSBEPERKENDE ENTIRE AGREEMENT 

CLAUSE IS MOGELIJK – Deze EAC werkt niet altijd even absoluut. De partijen kunnen er 

namelijk voor kiezen slechts bepaalde externe omstandigheden uit te sluiten.1996 In dat geval 

moeten ze waken over een duidelijke formulering van het beding, waarbij ze in detail 

uiteenzetten welke extrinsieke elementen wel contractuele waarde hebben.  

Zo kan een EAC die alle precontractuele elementen uit de contractuele inhoud uitsluit 

bijvoorbeeld een uitzondering bevatten die weergeeft dat een geheimhoudingsovereenkomst 

die getekend werd tijdens de onderhandelingen, wel nog contractuele waarde behoudt: "It is 

also however understood that the Proprietary Information and Non Disclosure Agreement 

between the Parties remain in full force and effect according to its terms and conditions with 

respect to all the information exchanged between the Parties within the scope defined in such 

Proprietary Information and Non Disclosure Agreement prior to or independently of this 

Agreement."1997 

                                                 
1994 Antwerpen 17 mei 2010, AM 2013, 462, noot E. WOUTERS. 
1995 Frankrijk: Parijs 15 juni 2005, RTD Civ 2006, 111, noot J. MESTRE en B. FAGES. Zie ook de bespreking in M. LAMOUREUX, 

L'aménagement des pouvoirs du juge par les contractants: recherche sur un possible imperium des contractants, Aix-en-

Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2006, 187; in J. MESTRE en J. C. RODA, Les principales clauses des contrats 

d'affaires, Parijs, Lextenso éditions, 2011, 512; in W. VAASSEN, "Entire Agreement Clause (EAC). Beperking van de 

rechterlijke inhoudsbepaling (interpretatie en aanvulling) van contracten aan de hand van externe elementen? De Engelse, 

Franse en Belgische benadering", Jura Falc. 2009-10, 29 en in W. VAASSEN, "Entire Agreement Clauses" in Gemeenrechtelijke 

clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 98. 
1996 Frankrijk: F. X. TESTU, Contrats d'affaires, Parijs, Dalloz, 2010, n° 37.16. Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Interpretation 

clauses in international contracts (characterization, definition, entire agreement, headings, language, NOM-clauses, non-waiver 

clauses and severability)", IBLJ 2000, 751; M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of 

Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 131; W. VAASSEN, "Entire Agreement Clause (EAC). Beperking 

van de rechterlijke inhoudsbepaling (interpretatie en aanvulling) van contracten aan de hand van externe elementen? De 

Engelse, Franse en Belgische benadering", Jura Falc. 2009-10, 6; W. VAASSEN, "Entire Agreement Clauses" in 

Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 76. 
1997 Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Interpretation clauses in international contracts (characterization, definition, entire 

agreement, headings, language, NOM-clauses, non-waiver clauses and severability)", IBLJ 2000, 751; M. FONTAINE en F. DE 

LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 136.. 
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 BEWAART CONTRACTUELE WAARDE ANDERE OVEREENKOMSTEN – De invoeging van een 

EAC in een rechtshandeling is, tenzij anders vermeld, niet van invloed op andere, tussen 

dezelfde partijen gesloten overeenkomsten die qua inhoud niets te maken hebben met het 

contract dat de EAC bevat.1998 Om alle discussie hierover te vermijden, kunnen partijen dit 

expliciet stipuleren. 

Zo'n begin kan bijvoorbeeld luiden: "Le présent Contrat constitue l'entier accord entre les 

parties relativement à son object tel qu'il est spécifié à l'Article […] et il substitue à tous 

accords antérieurs verbaux ou écrits entre les Parties relvativement à cet object en ce compris 

tout term sheet régularisé entre elles."1999 

Een vennootschap sloot twee overeenkomsten met de Staat Laos, eerst een 

mijnontginngsovereenkomst voor de winning van bruinkool en vervolgens een Project 

development agreement (PDA) voor de bouw van een elektriciteitscentrale. Dit laatste contract 

bevatte een arbitragebeding dat weergaf dat bij geschillen een arbitragetribunaal in Kuala 

Lumpur zou bevoegd zijn. Door de financiële crisis werd de centrale uiteindelijk niet gebouwd. 

De Staat Laos beëindigde ook de mijnconconcessie. Hierop werd een arbitrage ingesteld met 

de vraag tot vergoeding van de schade ontstaan uit de eenzijdige verbreking van het contract. 

Het arbitraal college achtte zich bevoegd. De Staat Laos betwistte de bevoegdheid van het 

arbitraal college bij bij de rechtbank te Parijs. Het arbitragebeding was immers opgenomen in 

de PDA, terwijl het geschil de mijnontginningsovereenkomst betrof. Artikel 19.11 van de PDA 

stipuleerde een EAC die een uitzondering bevatte: "Le présent contrat contient l'intégralité de 

l'accord intervenu entre les parties quant à son objet, à l'exception de ce que les deux parties 

reconnaissent l'existence et la validité permanente des Contrats antérieurs." Artikel 19.12 

luidde: "Reconnaissance. Les parties reconnaissent et ratifient les contrats antérieurs" en 

artikel 19.13 stelde: "Incompatibilité. Le présent Contrat remplace et régit tous arrangements 

antérieurs entre les parties, à l'exception de ce que les droits de […] TLL dans le cadre des 

Contrats antérieurs, plus larges ou étendus que ceux contenus dans les présentes, demeureront 

en vigueur et resteront inchangés par le présent Contrat. Les parties entendent que ni le présent 

Contrat, ni les Contrats antérieurs n'aient des effets défavorables entre eux mais qu'ils reflètent 

au contraire deux projets distincts mais liés." De rechter oordeelde dat uit deze bedingen de 

wil van de partijen af te lezen viel om de autonomie van de verschillende contracten te bewaren, 

zodat de rechten en plichten ontstaan op basis van de overeenkomsten anterieur aan de PDA 

bewaard bleven. Deze overeenkomsten bevatten zelf clausules die de bevoegde gerechten 

aanduidden. Hij besloot dan ook dat de arbiters hier niet bevoegd waren.2000  

 BEWAART INTERPRETATIEVE WAARDE EXTERNE ELEMENTEN – Deze inhoudsbeperkende 

EAC heeft geen invloed op de interpretatieve waarde van externe omstandigheden: deze blijven 

hun rol in de uitleggingswerkzaamheid behouden.2001 Wat contractuele waarde heeft, heeft in 

                                                 
1998 Frankrijk: F. X. TESTU, Contrats d'affaires, Parijs, Dalloz, 2010, n° 37.14. 
1999 Frankrijk: F. X. TESTU, Contrats d'affaires, Parijs, Dalloz, 2010, n° 37.14. 
2000 Frankrijk: Parijs 19 feburari 2013, n° 12/09983, www.dalloz.fr. 
2001 Antwerpen 17 mei 2010, AM 2013, 462, noot E. WOUTERS ("Het volgende vierhoekenbeding stond er niet aan in de weg 

dat de rechter externe elementen betrok in zijn interpretatie: "Artikel 1. Vierhoekenbeding. Deze overeenkomst treedt in de 

plaats van alle voorgaande op de inhoud van deze overeenkomst betrekking hebbende correspondentie, mondelinge of 

schriftelijke afspraken en overeenkomsten tussen partijen en hun rechtsvoorgangers met inbegrip van welke voorwaarden dan 

ook."); R. REECE, "Interpretation Clauses in International Contracts" in Les grandes clauses des contrats internationaux, 

Brussel, Bruylant, 2005, 53. Frankrijk: Cass. fr. (1e civ) 6 november 2013, n° 11-17.736, www.lexisnexis.fr (De EAC "le 

présent contrat, envisagé avec tous les documents auxquels il fait référence, constitue l'intégralité de l'accord entre les parties 

http://www.lexisnexis.fr/


 

 

519 

 

                                                 
relativement à son objet et annule et remplace tout projet, accord et engagement antérieur, oral ou écrit relatif à cet objet." 

stond er niet aan in de weg dat de rechter rekening hield met de precontracuele onderhandelingen van de partijen bij het 

interpreteren.); M. Y. M. ALY, La logique de l'opération d'interprétation du contrat: Comparaison franco-égyptienne, 

proefschrift Université de Paris-Nord, 2005, 171; L. GAREIL-SUTTER, "Fasc. 25: Période Précontractuelle. Effets" in 

JurisClasseur Contrats - Distribution, losbl., n° 17; J. MESTRE en B. FAGES, "Portée de la clause d'intégralité" (noot onder 

Parijs 15 juni 2005), RTD Civ 2006, 111; J. MESTRE en J. C. RODA, Les principales clauses des contrats d'affaires, Parijs, 

Lextenso éditions, 2011, 511; X. LAGARDE, D. MÉHEUT en J. M. REVERSAC, "The Romanistic tradition: application of boilerplate 

clauses under French law" in G. CORDERO-MOSS (ed.), Boilerplate clauses, international commercial contracts and the 

applicable law, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, 214; M. LAMOUREUX, L'aménagement des pouvoirs du juge 

par les contractants: recherche sur un possible imperium des contractants, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-

Marseille, 2006, 178-179; M. LAMOUREUX., "La clause d'intégralité en droit français, anglais et américain", Rev Lamy dr. civ 

2007, 81; P. LE TOURNEAU, "De l'art et de la manière de négocier et conclure des contrats internationaux", Gaz. Pal. 1996, 12; 

P. LE TOURNEAU, "Fasc. 1820: Ingénierie et transferts de maîtrise industrielle. Conception" in JurisClasseur Contrats - 

Distribution, losbl., n° 81; E. RAWACH, "La portée des clauses tenant à exclure le rôle des documents précontractuels dans 

l'interprétation du contrat", D. 2001, (223) n° 7, 13. Nederland: HR 5 april 2013, NJB 2013, 808; RvdW 2013, 521; JOR 2013, 

198, noot P. S. BAKKER; NJ 2013, 214 ("Opmerking verdient dat een 'entire agreement clause' een relevante omstandigheid 

kan zijn bij de uitleg van een overeenkomst waarvan deze clausule deel uitmaakt. Welke betekenis aan een dergelijke clausule 

toekomt, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, waaronder de bewoordingen van de clausule, de aard, de inhoud, 

de strekking en de mate van gedetailleerdheid van de overeenkomst waarvan de clausule deel uitmaakt, en de wijze waarop de 

clausule tijdens de onderhandelingen ter sprake is gekomen en onderdeel van de overeenkomst is geworden. Daarbij zij 

aangetekend dat een 'entire agreement clause' op zichzelf geen uitlegbepaling is."); Amsterdam 8 maart 2011, n° 

200.064.834/01, www.uitspraken.rechtspraak.nl ("Het komt aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden daaraan 

redelijkerwijs mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien over en weer redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. 

Daarbij zijn de omstandigheden van het concrete geval, gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid meebrengen, van beslissende betekenis. De rechten en verplichtingen van partijen ten opzichte van elkaar worden 

niet alleen bepaald door hetgeen zij uitdrukkelijk zijn overeengekomen, maar ook door de redelijkheid en billijkheid. Een 

zogenoemde 'entire agreement clause' zoals opgenomen in artikel 12.1 doet daaraan niet af."); Den Haag 17 december 2013, 

n° 200.114.012/01, www.uitspraken.rechtspraak.nl ("Een 'entire agreement clause' staat evenwel niet zonder meer eraan in de 

weg dat voor de uitleg van de in de overeenkomst vervatte bepalingen betekenis moet worden toegekend aan verklaringen die 

zijn afgelegd dan wel gedragingen die zijn verricht, in het stadium voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst."); 

Nederlands Arbitrage Instituut 31 oktober 2011, TVA 2012, 78 ("In accordance with legal opinion prevailing in the Netherlands 

the entire understanding clause will be understood by the tribunal in the sense that it excludes that parties would be bound by 

obligations not imposed by the SA, but that it does not rule out the possibility that documents outside the SA are used in order 

to interpret the text of the SA."); C. E. DRION en E. VAN WECHEM, "Kroniek van het vermogensrecht", NJB 2007, 730; B. L. 

KEIJZER, "Haviltex-maatstaf blijft uitgangspunt: schieten woorden tekort? (arrest Lundiform/Mexx)", V&O 2013, 117; H. C. 

PIET, "Haviltexen tussen professionele partijen? Het arrest Lundiform/Mexx", TOP 2013, 176; H. N. SCHELHAAS, "Pacta sunt 

servanda bij commerciële contractanten. Over redelijkheid & billijkheid en objectieve uitleg bij handelscontracten", NTBR 

2008, 152; R. P. J. L. TJITTES, "Terug naar de tekst – een herwaardering van de tekstuele uitleg van contracten", WPNR 2007, 

422; W. M. SCHRAMA," Formation of Contracts" in D. BUSCH, E. H. HONDIUS, H. J. VAN KOOTEN, H. N. SCHELHAAS en W. M. 

SCHRAMA (eds.), The Principles of European Contract Law and Dutch Law – A Commentary, De Haag, Kluwer, 2002, 95; O. 

A. SLEEKING, "Hoge Raad 5 april 2013: terug naar Haviltex", Bb 2013, 152; T. H. M. VAN WECHEM, "Kroniek van het 

vermogensrecht", NJB 2013, 2372; D. W. F. VERKADE, Conclusie bij HR 29 juni 2007, RvdW 2007, 635; JOR 2007, 198, noot 

R. P. J. L. TJITTES; RON 2007, 75; RF 2007, 61; M. H. WISSINK, noot onder HR 19 januari 2007 en HR 29 juni 2007, NJ 2007, 

576; M. H. WISSINK en T. H. M. VAN WECHEM, "Objectieve uitleg van een overnamecontract", Contracteren 2007, 21. 

Engeland: John v Price Waterhouse [2002] EWCA Civ 899 ("A conventional entire agreement clause cannot in my view affect 

the question of whether some matter of fact (whether or not in some documentary form) is admissible as an aid to the process 

of construing a contractual document."); Proforce Recruit Limited v The Rugby Group Limited [2006] EWCA Civ 69 ("There 

is a reasonably arguable distinction between, on the one hand, ascertaining the contents of a written contract or setting up a 

collateral or side contract by reference to prior representations, agreements, negotiations and understandings and, on the 

other hand, ascertaining the meaning of a term contained in a written contract by reference to pre-contract materials. It is 

reasonably arguable that in clause 9.2 the parties intended to exclude the former, but not to inhibit the latter."); M. BARBER, 

"The limits of entire agreement clauses", JBL 2012, 498-499; H. G. BEALE, Chitty on contracts, 1: General Principles, Londen, 

Sweet & Maxwell, 2008, 871; R. CALNAN, Principles of contractual interpretation, Oxford, Oxford University Press, 2013, 

27; M. N. KNIFFIN, "Conflating and Confusing Contract Interpretation and the Parol Evidence Rule: Is The Emperor Wearing 

Someone Else's Clothes?, Rutgers L. Rev 2009, 80; K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 

2007, 100-101; G. MCMEEL, The Construction of Contracts, Oxford, Oxford University Press, 2011, 499; C. MITCHELL, 

Interpretation of Contracts, Londen, Routledge, 2007, 138. DCFR: Artikel II - 4:104 DCFR. Unidroit Principes: Artikel 

2.1.17 Unidroit Principes. Rechtsvergelijkend: J. W. A. DOUSI, "De entire agreement clause naar Amerikaans en Nederlands 

recht: afbakening, geen uitleg", Contracteren 2013, 128; M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An 

Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 131; W. VAASSEN, "Entire Agreement Clause (EAC). 

Beperking van de rechterlijke inhoudsbepaling (interpretatie en aanvulling) van contracten aan de hand van externe elementen? 

De Engelse, Franse en Belgische benadering", Jura Falc. 2009-10, 8; W. VAASSEN, "Entire Agreement Clauses" in 

http://www.uitspraken.rechtspraak.nl/
http://www.uitspraken.rechtspraak.nl/
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se ook interpretatieve waarde, maar dit geldt niet in de omgekeerde richting.2002 Men zou dan 

ook kunnen betwijfelen of een inhoudsbeperkende EAC wel een interpretatieclausule is.2003 

Toch neemt men dit beding traditioneel op tussen andere interpretatieclausules.2004 Dit volgt uit 

het feit dat een inhoudsbeperkende EAC vaak voorkomt als deel van een 

interpretatiebeperkende EAC (nrs. 555 en volgende), zodat het samengevoegde beding in elk 

geval een interpretatieclausule uitmaakt. Dergelijke bedingen kunnen daarnaast ook 

gekarakteriseerd worden als een bewijsclausule: ze bepalen het enige bewijselement waar 

partijen zich bij betwisting op kunnen beroepen.2005 

Een universiteit sloot een contract voor het schilderen van de tribune van haar American 

footballstadion. De partijen kwamen overeen dat de kleur blauw zou gebruikt worden. In het 

contract was een EAC opgenomen. De schilder verfde de tribune lichtblauw. Na voltooiing 

van het werk, daagde de universiteit de schilder voor de rechtbank, omdat zij vond dat de 

schilder zijn opdracht niet volgens de afspraken had uitgevoerd. De tribune had namelijk in het 

donkerblauw moeten geverfd worden. De universiteit voerde bewijs aan dat aantoonde dat de 

schilder regelmatig aanwezig was op wedstrijden van het American football-team, zodat hij er 

zich van bewust had moeten zijn dat de kleur van het team donkerblauw was, en niet het 

lichtblauw dat hij had gebruikt. Mocht dit extrinsieke element aangevoerd worden? Het 

antwoord was ja. Het ging hier namelijk om een de vraag of met "blauw" nu donker- of 

                                                 
Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 77, 96; A. MENYHARD, "The East European tradition: application 

of boilerplate clauses under Hungarian law" in G. CORDERO-MOSS (ed.), Boilerplate clauses, international commercial 

contracts and the applicable law, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, 306. 
2002 M. LAMOUREUX, L'aménagement des pouvoirs du juge par les contractants: recherche sur un possible imperium des 

contractants, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2006, 177. 
2003 Rechtsvergelijkend: W. VAASSEN, "Entire Agreement Clauses" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 

2013, 78. 
2004 A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 25; R. REECE, "Interpretation Clauses in 

International Contracts" in Les grandes clauses des contrats internationaux, Brussel, Bruylant, 2005, 52; J. WAELKENS, 

"Prioriteitsclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 125; F. WALSCHOT, "De 

vierhoekenclausule" in L. DEMEYERE, A. VAN OEVELEN en F. WALSCHOT (eds.), Nuttige tips voor goede contracten, Mechelen, 

Kluwer, 2004, 151-154. Frankrijk: W. DROSS, Clausier: dictionnaire des clauses ordinaires et extraordinaires des contrats 

de droit privé interne, Parijs, Litec, 2011, 392; B. GELOT, L'influence des finalités objectives dans l'interprétation des actes, 

Université Panthéon-Sorbonne (Parijs), 2000, 222-225; B. GELOT, Finalités et méthodes objectives d'interprétation des actes 

juridiques, Parijs, LGDJ, 2003, 160-166-169; M. LAMOUREUX, L'aménagement des pouvoirs du juge par les contractants: 

recherche sur un possible imperium des contractants, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2006, 178-185; 

J. MESTRE en B. FAGES, "Portée de la clause d'intégralité" (noot onder Parijs 15 juni 2005), RTD Civ 2006, 111; J. MESTRE en 

J. C. RODA, Les principales clauses des contrats d'affaires, Parijs, Lextenso éditions, 2011, 511; E. RAWACH, "La portée des 

clauses tenant à exclure le rôle des documents précontractuels dans l'interprétation du contrat", D. 2001, (223) n° 4. Nederland: 

R. DE VREY, "Het waterdicht maken van een Nederlands contract op Angelsaksische wijze" in J. J. BRINKHOF, M. DE COCK 

BUNING en E. H. HONDIUS (eds.), Contracteren internationaal (afscheidsbundel Grosheide), Den Haag, Boom Juridische 

Uitgevers, 2006, 91; E. H. HONDIUS, "De 'entire agreement' clausule: Amerikaanse contractsbedingen in het Nederlandse recht" 

in Recht als norm en als aspiratie: opstellen over recht en samenleving ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de 

Utrechtse Juridische Faculteit, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1986, 24; R. P. J. L. TJITTES, "Uitleg van schriftelijke contracten", 

RMT 2005, 26. Engeland: M. ANDERSON en V. WARNER, Drafting and Negotiating Commercial Contracts, Haywards Heath, 

Tottel Publishing, 2007, 91-92; K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 99-101; G. 

MCMEEL, The Construction of Contracts, Oxford, Oxford University Press, 2011, 499. Rechtsvergelijkend: F. DE LY, 

"Interpretation clauses in international contracts (characterization, definition, entire agreement, headings, language, NOM-

clauses, non-waiver clauses and severability)", IBLJ 2000, 744-745; M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International 

Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 129; M. LAMOUREUX, "La clause 

d'intégralité en droit français, anglais et américain", Rev Lamy dr. civ 2007, 75-86. 
2005 G. L. BALLON, "Bewijsclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 501. Nederland: R. P. J. 

L. TJITTES, "Terug naar de tekst – een herwaardering van de tekstuele uitleg van contracten", WPNR 2007, 422. 

Rechtsvergelijkend: M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, 

Transnational Publishers, 2006, 139. 
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lichtblauw was bedoeld, een uitlegkwestie dus. De EAC strekte zich enkel uit tot de bepaling 

van het object van het contract, niet tot de interpretatie ervan. Stel nu dat er een geschil bestond 

over de het gratis verven van de toegangspoort tot het stadion, een verbintenis waarvan de 

universiteit claimde dat de schilder deze tijdens een bezoek aan het stadion mondeling op zich 

had genomen, iets wat de schilder zelf ontkende. Mocht het bewijs dat de schilder regelmatig 

aanwezig was op wedstrijden dan in dat geval als bewijs aangevoerd worden? Neen. Dan ging 

het immers om een probleem van afbakening van de verbintenissen, niet van uitleg, zodat de 

EAC tot gevolg had dat extern bewijs niet was toegelaten.2006 

Toch menen sommigen dat de interpretatieve waarde wel moet ontnomen worden aan externe 

omstandigheden door een EAC, hoewel die deze functie niet expliciet vermeldt.2007 Een 

dergelijke visie kan, gelet op de bewoordingen van een inhoudsbeperkende EAC, niet gevolgd 

worden. 

In het PontMeyer-arrest was de uitleg van een contract over de verkoop van aandelen (Share 

Purchase Agreement of SPA) aan de orde. In de overeenkomst vrijwaarde de verkoper de koper 

voor bepaalde belastingschulden. De vrijwaringsbepaling bevatte een onduidelijke 

tijdsbepaling. Betekende "as of April 1" "vanaf", dan wel "bestaande op" 1 april? Onder de 

eerste hypothese bleef een bepaalde belastingschuld ten laste van de verkoper, in het tweede 

geval viel de schuld onder een uitzondering op de vrijwaringsverplichting, zodat de koper deze 

moest betalen. Artikel 17.5 van het contract bepaalde: "This agreement contains the entire 

agreement of the parties in relation to its subject matter. From the moment that this agreement 

is signed, all previous agreements and arrangements made by the parties in relation to its 

subject matter, if any, shall terminate." Dit was een inhoudsbeperkende EAC, die geen invloed 

mocht hebben op de uitleg van het contract. Toch oordeelde de Hoge Raad: "dat voor het 

antwoord op de vraag welke zin partijen in de gegeven omstandigheden over en weer 

redelijkerwijze mochten toekennen aan de omstreden woorden in art. 8 onder b, SPA […] de 

door het hof in rov. 8.1 genoemde omstandigheden, waaronder […] in het bijzonder de […] 

"entire agreement clause" […], als uitgangspunt beslissend gewicht dient te worden toegekend 

                                                 
2006 Engeland: M. N. KNIFFIN, "Conflating and Confusing Contract Interpretation and the Parol Evidence Rule: Is The Emperor 

Wearing Someone Else's Clothes?, Rutgers L. Rev 2009, 90-91. Rechtsvergelijkend: J. W. A. DOUSI, "De entire agreement 

clause naar Amerikaans en Nederlands recht: afbakening, geen uitleg", Contracteren 2013, 129. 
2007 F. WALSCHOT, "De vierhoekenclausule" in L. DEMEYERE, A. VAN OEVELEN en F. WALSCHOT (eds.), Nuttige tips voor goede 

contracten, Mechelen, Kluwer, 2004, 151. Frankrijk: B. FAGES, Droit des obligations, Parijs, LGDJ, 2011, 256; D. JACOTOT, 

"Le sort des clauses du contrat de travail d'un rugbyman et de la convention collective du rugby professionnel" (noot onder 

Cass. fr. (soc.) 2 april 2014), Revue de droit du travail 2014, (416) I; B. FAUVARQUE-COSSON, "L'interprétation du contrat: 

observations comparatives", RDCO 2007, (481) II; J. M. MOUSSERON, Technique contractuelle, Parijs, Editions Francis 

Lefebvre, 2010, 646; F. X. TESTU, Contrats d'affaires, Parijs, Dalloz, 2010, n° 37.13. Nederland: HR 19 januari 2007, RvdW 

2007, 108; JOR 2007, 166, noot R. P. J. L. TJITTES; JRV 2007, 185; NJ 2007, 575, noot M. H. WISSINK; NJB 2007, 317; 

Ondernemingsrecht 2007, 90, noot A. WIGGERS; Amsterdam 14 februari 2012, JOR 2012, 138; JONDR 2012, 660 (De EAC in 

deze zaak luidde: "Entire Agreement. This Agreement and the documents referred to in it set out the entire agreement and 

understanding between Parties in respect of the subject matter of this Agreement. This Agreement and the documents referred 

to in it supersede all previous discussions, understandings or letters of intent which shall cease to have any further force or 

effect." De rechter hield rekening met deze clausule bij een uitlegkwestie.); Rb. Rotterdam 29 juni 2011, n° 359969 / HA ZA 

10-2367, www.uitspraken.rechtspraak.nl (De EAC in deze zaak luidde: "Save as expressly provided in this agreement, this 

Agreement constitutes the sole and entire agreement between IEP and Feyenoord relating to its subject matter and shall operate 

to the exclusion of any heads of agreement, memorandum, or other agreement or understanding of any kind between the parties 

preceding the date of this Agreement." De rechter hield rekening met deze clausule bij een uitlegkwestie.); C. E. DRION, 

"Standaardclausules", NJB 2012, 1563; P. P. J. JONGEN en M. J. E. VAN DEN BERGH, "Pitfalls in de overnamepraktijk. Enige 

regelmatig voorkomende valkuilen in koopcontracten", Contracteren 2012, 104-105; M. RUYGVOORN, Contracten in de 

praktijk, Deventer, Kluwer, 2013, 163. Engeland: H. W. BJØRNSTAD, "Entire Agreement Clauses", 

http://www.jus.uio.no/ifp/english/research/projects/anglo/essays/bjornstad_abstract.pdf, 4; C. VISSER, "Garanties en 

vrijwaringen: handvatten voor het aanscherpen van het onderscheid", V&O 2011, 93. 

http://www.uitspraken.rechtspraak.nl/
http://www.jus.uio.no/ifp/english/research/projects/anglo/essays/bjornstad_abstract.pdf
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aan de meest voor de hand liggende taalkundige betekenis van die woorden, gelezen in het 

licht van de overige, voor de uitleg relevante bepalingen van de SPA. Een en ander geeft niet 

blijk van een onjuiste opvatting aangaande de wijze waarop in een zaak als deze de Haviltex-

maatstaf dient te worden toegepast."2008 Het Hof hechtte hier in het bijzonder belang aan de 

entire agreement clause bij de interpretatie van de overeenkomst. Dit was ten onrechte, want 

de bewoordingen van de EAC lieten dit niet toe.2009 Toch ging het Hof hier niet echt over de 

schreef. Enerzijds baseerde het de taalkundige uitleg dan wel op de EAC, maar anderzijds hield 

het toch rekening met andere externe omstandigheden, zoals de verschillende tekstversies van 

het litigieuze artikel, de overige contractsdocumenten, de gewoonte en de andere artikelen van 

het contract. Ook los van de EAC wezen al deze extrinsieke elementen in de richting van een 

letterlijke interpretatie. Op die manier gaf het Hof, ondanks zijn argumentatie, de EAC geen 

interpretatiebeperkende functie.2010 

De reden voor deze verwarring2011 is waarschijnlijk dat uitleg en afbakening in feite heel dicht 

bij elkaar liggen.2012 Zowel bij inhoudsafbakening als bij interpretatie is de bedoeling van de 

partijen relevant. Om een juiste afbakening van de inhoud te verzekeren, moet men nagaan wat 

de partijen in de rechtshandeling wilden insluiten. Om de rechtshandeling uit te leggen moet 

men achterhalen wat een bepaald onderdeel van de rechtshandeling, waarover partijen het eens 

zijn dat het tot de rechtshandeling behoort, nu juist betekent. Bij beide vragen kunnen externe 

elementen een hulpmiddel zijn. Om zeker alle twijfel over de draagwijdte van een EAC uit te 

sluiten, kunnen partijen expliciet stipuleren dat het beding niet interpretatiebeperkend werkt. 

Het beding luidt dan bijvoorbeeld: "Partijen spreken af dat zij de overeenkomst willen 

afbakenen tot alleen datgene wat in deze schriftelijke overeenkomst staat. Extrinsiek bewijs 

mag alleen worden aangedragen om de overeenkomst uit te leggen, maar niet om de 

overeenkomst aan te vullen."2013  

 INHOUDSBEPERKENDE EAC IN UNIDROIT PRINCIPES EN DCFR – Het onderscheid afbakening 

– uitleg, blijkt bijvoorbeeld uit de Unidroit Principes. In het Unidroit-systeem bestaat er vrije 

bewijsvoering: elk extern bewijs is toegelaten (zie artikel 1.2. Unidroit Principes).2014 Partijen 

                                                 
2008 Nederland: HR 19 januari 2007, RvdW 2007, 108; JOR 2007, 166, noot R. P. J. L. TJITTES; JRV 2007, 185; NJ 2007, 575, 

noot M. H. WISSINK; NJB 2007, 317; Ondernemingsrecht 2007, 90, noot A. WIGGERS. 
2009 Nederland: M. H. WISSINK, noot onder HR 19 januari 2007 en HR 29 juni 2007, NJ 2007, 576; M. H. WISSINK en T. H. M. 

VAN WECHEM, "Objectieve uitleg van een overnamecontract", Contracteren 2007, 21. 
2010 Nederland: M. H. WISSINK, noot onder HR 19 januari 2007 en HR 29 juni 2007, NJ 2007, 576. 
2011 Dat er van verwarring sprake is, blijkt bijvoorbeeld zeer duidelijk bij Nederland: D. J. BEENDERS en J. W. MEIJER. Op de 

ene plaats citeren ze een inhoudsbeperkende EAC en schrijven ze dat het doel ervan is "de rechter bij het uitleggen van de 

overeenkomst te dwingen enkel de schriftelijke overeenkomst in zijn beoordeling te betrekken", terwijl ze op de volgende 

pagina stellen: "De EAC beperkt wellicht wel het object van de uitleg tot de overeenkomst, maar laat de maatstaf voor deze 

uitleg onverlet en daarmee ook welke omstandigheden daarvoor relevant zijn." Zie D. J. BEENDERS en J. W. MEIJER, "Uitleg 

van commerciële contracten in de praktijk", Ars Aequi 2013, 652-653. 
2012 Nederland: H. N. SCHELHAAS, "Pacta sunt servanda bij commerciële contractanten. Over redelijkheid & billijkheid en 

objectieve uitleg bij handelscontracten", NTBR 2008, 158-159; T. H. M. VAN WECHEM, "Kroniek van het vermogensrecht", 

NJB 2013, 2373. Rechtsvergelijkend: J. W. A. DOUSI, "De entire agreement clause naar Amerikaans en Nederlands recht: 

afbakening, geen uitleg", Contracteren 2013, 129. 
2013 Rechtsvergelijkend: J. W. A. DOUSI, "De entire agreement clause naar Amerikaans en Nederlands recht: afbakening, geen 

uitleg", Contracteren 2013, 133. 
2014 Unidroit Principes: Artikel 1.2. Unidroit Principes: "No form required. Nothing in these Principles requires a contract, 

statement or any other act to be made in or evidenced by a particular form. It may be proved by any means, including 

witnesses." 
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kunnen evenwel afwijken van deze regel door een EAC in te voegen.2015 Artikel 2.1.17 Unidroit 

Principes luidt als volgt: "Merger clauses. A contract in writing which contains a clause 

indicating that the writing completely embodies the terms on which the parties have agreed 

cannot be contradicted or supplemented by evidence of prior statements or agreements. 

However, such statements or agreements may be used to interpret the writing."2016 De EAC die 

hier omschreven wordt, is duidelijk een van de eerste soort: enkel inhoudsbeperkend, niet 

interpretatiebeperkend. Ook de DCFR vermeldt een EAC van deze categorie, waarbij de 

interpretatieve waarde van externe elementen eveneens staande blijft: "Merger clause. (1) If a 

contract document contains an individually negotiated term stating that the document embodies 

all the terms of the contract (a merger clause), any prior statements, undertakings or 

agreements which are not embodied in the document do not form part of the contract. (2) If the 

merger clause is not individually negotiated it establishes only a presumption that the parties 

intended that their prior statements, undertakings or agreements were not to form part of the 

contract. This rule may not be excluded or restricted. (3) The parties' prior statements may be 

used to interpret the contract. This rule may not be excluded or restricted except by an 

individually negotiated term."2017 Net als in de Unidroit Principes, is er expliciet ingevoegd dat 

een dergelijke EAC niet automatisch een ontkenning van de interpretatieve waarde van externe 

elementen inhoudt. Een standaard-entire agreement clause kan dus volgens de DCFR de 

interpretatieve waarde van externe omstandigheden niet uithollen. De inhoudsbeperkende 

waarde van extrinsieke omstandigheden is in dit systeem zwakker dan bij Unidroit. Deze heeft 

immers enkel een volledige werking wanneer de EAC individueel onderhandeld is. Zo niet 

komt het beding slechts de status toe van weerlegbaar vermoeden. De reden voor dit 

onderscheid is het verlangen de zwakke partij te beschermen.2018 De Unidroit Principes zijn niet 

van toepassing op consumentencontracten, terwijl de DCFR dit wel is. Aangezien het niet altijd 

gemakkelijk te bewijzen is dat een bepaald beding het onderwerp is geweest van een individuele 

bespreking, moet men in het systeem van de DCFR vaak besluiten dat de EAC slechts de status 

heeft van een vermoeden.2019 Dit is weerlegbaar, zodat tegenbewijs is toegelaten. Wanneer een 

partij zich op een weerlegbaar vermoeden kan beroepen, brengt dit een omkering van de 

                                                 
2015 Unidroit Principes: Zie de commentaar bij artikel 2.1.17 Unidroit Principes, INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE 

UNIFICATION OF PRIVATE LAW, Unidroit Principes of international commercial contracts, Rome, 2010 

http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf, 64. 
2016 Unidroit Principes: Zie voor een meer uitgebreide bespreking van dit artikel W. VAASSEN, "Entire Agreement Clauses" 

in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 106-107. 
2017 DCFR: Artikel II - 4:104 DCFR. Zie voor een meer uitgebreide bespreking van dit artikel W. VAASSEN, "Entire Agreement 

Clauses" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 107-108. 
2018 Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Interpretation clauses in international contracts (characterization, definition, entire 

agreement, headings, language, NOM-clauses, non-waiver clauses and severability)", IBLJ 2000, 757-758; M. FONTAINE en F. 

DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 142; 

W. VAASSEN, "Entire Agreement Clause (EAC). Beperking van de rechterlijke inhoudsbepaling (interpretatie en aanvulling) 

van contracten aan de hand van externe elementen? De Engelse, Franse en Belgische benadering", Jura Falc. 2009-10, 31; W. 

VAASSEN, "Entire Agreement Clauses" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 108. 
2019 Frankrijk: J. MESTRE en B. FAGES, "Portée de la clause d'intégralité" (noot onder Parijs 15 juni 2005), RTD Civ 2006, 

111. Rechtsvergelijkend: W. VAASSEN, "Entire Agreement Clause (EAC). Beperking van de rechterlijke inhoudsbepaling 

(interpretatie en aanvulling) van contracten aan de hand van externe elementen? De Engelse, Franse en Belgische benadering", 

Jura Falc. 2009-10, 31; W. VAASSEN, "Entire Agreement Clauses" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 

2013, 108. 

http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf
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bewijslast met zich mee: de tegenpartij van diegene die zich op het vermoeden beroept, moet 

het bewijs van het tegendeel aanbrengen.2020 De partij aan wie algemene voorwaarden zijn 

opgedrongen kan dus externe elementen aanbrengen om aan te tonen dat de EAC geen gevolg 

mag kennen.2021 Het vermoeden dat precontractuele onderhandelingen en dergelijke meer geen 

deel zijn van de overeenkomst weerleggen, moet gebeuren aan de hand van de wil van de 

partijen.2022 Een EAC is enkel van toepassing op precontractuele documenten of afspraken die 

voldoende verwant zijn met het contract om de werking van de EAC relevant te maken.2023  

Tijdens de onderhandelingen voor de verkoop van een stuk grond komen partijen mondeling 

overeen dat de koper een lelijk vervallen gebouw, gelegen op het perceel naast het te verkopen 

onroerend goed, en eigendom van de verkoper, zal afbreken. Deze afspraak vindt geen neerslag 

in het verkoopcontract, dat wel een EAC bevat. De mondelinge belofte houdt zo duidelijk 

verband met het door de EAC afgeschermde koopcontract, dat de koper later niet kan stellen 

dat de verkoper verplicht is het gebouwtje af te breken. Door de EAC is deze afspraak uit de 

contractuele sfeer verdwenen.2024  

 IN WEENS KOOPVERDRAG GEEN ARTIKEL OVER EAC, WEL IN CISG ADVISORY COUNCIL 

OPINION N° 3 – Het Weens Koopverdrag bevat geen bepaling over de EAC. Toch stond men 

stil bij de vraag naar de effecten van een EAC in een contract dat onderworpen is aan de regels 

van het Verdrag. CISG Advisory Council Opinion n° 3 behandelt deze problematiek. De opinie 

beschrijft de twee te onderscheiden soorten EAC's, namelijk inhoudsbeperkende en 

interpretatiebeperkende. De eerste soort wijkt af van artikel 11 CISG, dat weergeeft dat de 

inhoud van een koopcontract onder de CISG op elke manier mag bewezen worden, inclusief 

door getuigen. De tweede soort wijkt af van artikel 8 CISG, het artikel dat de interpretatie van 

overeenkomsten onder het Weens Koopverdrag bepaalt. Beide categorieën van EAC's kunnen 

bestaan en effect hebben in het systeem van de CISG, aldus de opinie, op voorwaarde dat de 

                                                 
2020 D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002, 104; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. Boek 2, 

Brugge, die Keure, 2009, 164. Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Interpretation clauses in international contracts 

(characterization, definition, entire agreement, headings, language, NOM-clauses, non-waiver clauses and severability)", IBLJ 

2000, 758; M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, 

Transnational Publishers, 2006, 142; W. VAASSEN, "Entire Agreement Clause (EAC). Beperking van de rechterlijke 

inhoudsbepaling (interpretatie en aanvulling) van contracten aan de hand van externe elementen? De Engelse, Franse en 

Belgische benadering", Jura Falc. 2009-10, 31; W. VAASSEN, "Entire Agreement Clauses" in Gemeenrechtelijke clausules, 

Antwerpen, Intersentia, 2013, 108. 
2021 Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Interpretation clauses in international contracts (characterization, definition, entire 

agreement, headings, language, NOM-clauses, non-waiver clauses and severability)", IBLJ 2000, 758; M. FONTAINE en F. DE 

LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 142. 
2022 DCFR: Zie artikel II - 8:101 DCFR: "General rules. (1) A contract is to be interpreted according to the common intention 

of the parties even if this differs from the literal meaning of the words." 
2023 DCFR: C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. HUET, M. STORME, S. SWANN, P. VARUL, A. 

VENEZIANO en F. ZOLL, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference 

(DCFR), http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, 308. PECL: W. M. SCHRAMA," Formation of 

Contracts" in D. BUSCH, E. H. HONDIUS, H. J. VAN KOOTEN, H. N. SCHELHAAS en W. M. SCHRAMA (eds.), The Principles of 

European Contract Law and Dutch Law – A Commentary, De Haag, Kluwer, 2002, 98. 
2024 DCFR: C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. HUET, M. STORME, S. SWANN, P. VARUL, A. 

VENEZIANO en F. ZOLL, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference 

(DCFR), http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, 308. PECL: W. M. SCHRAMA," Formation of 

Contracts" in D. BUSCH, E. H. HONDIUS, H. J. VAN KOOTEN, H. N. SCHELHAAS en W. M. SCHRAMA (eds.), The Principles of 

European Contract Law and Dutch Law – A Commentary, De Haag, Kluwer, 2002, 98. 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
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partijen de gevolgen hebben gewild. Of dat zo is, moet blijken aan de hand van een uitlegging 

volgens artikel 8 CISG.2025 

2. Nut inhoudsbeperkende Entire Agreement Clause 

 ZORGT VOOR RECHTSZEKERHEID DOOR VOORSPELBAARHEID EN HEEFT BEWIJSFUNCTIE – 

Met de opname van een EAC willen de partijen, door het bewijs van alle buiten het geschrift 

liggende afspraken uit te sluiten, voorzien in voorspelbaarheid en zich aldus van een grotere 

rechtszekerheid verzekeren.2026 Partijen bakenen duidelijk af welke verbintenissen de 

rechtshandeling bevat. Op die manier oefenen ze een grote controle uit op de exacte inhoud van 

hun verbintenissen. Enkel wat intern is aan de rechtshandeling telt, zodat ze niet voor 

verrassingen komen te staan bij een eventueel later geschil.  

 KOSTENBESPAREND DOOR UITSLUITING TIJDROVENDE PROCEDURES EN ONDERZOEKEN – 

EAC's zijn er ook op gericht kosten te besparen. Op voorhand al extrinsieke elementen 

ontoelaatbaar maken voor de afbakening en de interpretatie van een rechtshandeling, sluit 

                                                 
2025 CISG: CISG Advisory Council Opinion No. 3 23 oktober 2004, http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/CISG-AC-

op3.html#clause. Zie ook G. DE NOVA, "The Romanistic tradition: application of boilerplate clauses under Italian law" in G. 

CORDERO-MOSS (ed.), Boilerplate clauses, international commercial contracts and the applicable law, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2011, 231; R. DE VREY, "Het waterdicht maken van een Nederlands contract op Angelsaksische wijze" in J. 

J. BRINKHOF, M. DE COCK BUNING en E. H. HONDIUS (eds.), Contracteren internationaal (afscheidsbundel Grosheide), Den 

Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2006, 96; J. MORRISSEY en J. M. GRAVES, International sales law and arbitration: problems, 

cases and materials, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2008, 86; P. SCHLECHTRIEM en I. SCHWENZER, Commentary on the UN 

Convention on the international sale of goods (CISG), Oxford, Oxford University Press, 2010, 163. 
2026 Frankrijk: W. DROSS, Clausier: dictionnaire des clauses ordinaires et extraordinaires des contrats de droit privé interne, 

Parijs, Litec, 2011, 392; E. RAWACH, "La portée des clauses tenant à exclure le rôle des documents précontractuels dans 

l'interprétation du contrat", D. 2001, (223) n° 4; F. X. TESTU, Contrats d'affaires, Parijs, Dalloz, 2010, n° 37.13; B. FAUVARQUE-

COSSON, "L'interprétation du contrat: observations comparatives", RDCO 2007, (481) II; J. M. MOUSSERON, Technique 

contractuelle, Parijs, Editions Francis Lefebvre, 2010, 646. Nederland: HR 5 april 2013, NJB 2013, 808; RvdW 2013, 521; 

JOR 2013, 198, noot P. S. BAKKER; NJ 2013, 214 ("Zij beoogt veelal te bewerkstelligen dat partijen niet zijn gebonden aan 

eerdere op de overeenkomst betrekking hebbende afspraken die daarmee in strijd zijn, indien die afspraken niet in de 

overeenkomst zijn opgenomen en de overeenkomst evenmin daarnaar verwijst.."); E. H. HONDIUS, "De 'entire agreement' 

clausule: Amerikaanse contractsbedingen in het Nederlandse recht" in Recht als norm en als aspiratie: opstellen over recht en 

samenleving ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de Utrechtse Juridische Faculteit, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 

1986, 27. Engeland: Inntrepreneur Pub Co V. East Crown Ltd [2000] 2 Lloyds Rep 611 ("The purpose of an entire agreement 

clause is to preclude a party to a written agreemeent from trashing through the undergrowth and finding, in the course of 

negotations, some (chance) remark or statement (often long-forgotten or difiicult to recall or explain) upon which to found a 

claim.."); F. ADORANTI, The managers guide to understanding commonly used contract terms: boilerplate clauses, Londen, 

Les50ns Professional Publishing, 2006, 60; M. BARBER, "The limits of entire agreement clauses", JBL 2012, 488; G. MCMEEL, 

The Construction of Contracts, Oxford, Oxford University Press, 2011, 498; E. PEEL, "The common law tradition: application 

of boilerplate clauses under English law" in G. CORDERO-MOSS (ed.), Boilerplate clauses, international commercial contracts 

and the applicable law, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, 138. Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Interpretation 

clauses in international contracts (characterization, definition, entire agreement, headings, language, NOM-clauses, non-waiver 

clauses and severability)", IBLJ 2000, 801; J. W. A. DOUSI, "De entire agreement clause naar Amerikaans en Nederlands recht: 

afbakening, geen uitleg", Contracteren 2013, 127-132; M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An 

Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 183; M. LAMOUREUX, "La clause d'intégralité en 

droit français, anglais et américain", Rev Lamy dr. civ 2007, 75; P. MOGELVANG-HANSEN, "The Nordic tradition: application 

of boilerplate clauses under Danish law" in G. CORDERO-MOSS, (ed.), Boilerplate clauses, international commercial contracts 

and the applicable law, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, 237;W. VAASSEN, "Entire Agreement Clause (EAC). 

Beperking van de rechterlijke inhoudsbepaling (interpretatie en aanvulling) van contracten aan de hand van externe elementen? 

De Engelse, Franse en Belgische benadering", Jura Falc. 2009-10, 10; W. VAASSEN, "Entire Agreement Clauses" in 

Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 86; C. W. M. VAN BALLEGOOIJEN, Conclusie bij HR 5 oktober 

2012, NJB 2012, 2200; F. WALSCHOT, "De vierhoekenclausule" in L. DEMEYERE, A. VAN OEVELEN en F. WALSCHOT (eds.), 

Nuttige tips voor goede contracten, Mechelen, Kluwer, 2004, 151. 

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/CISG-AC-op3.html#clause
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/CISG-AC-op3.html#clause
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immers tijdrovende en kostbare procedures om de inhoud van de rechtshandeling te 

achterhalen, uit.2027 Komt het toch tot een proces, dan kunnen EAC's de kosten hiervan ook 

drukken, omdat ze extensieve onderzoeken om feitenmateriaal te verzamelen uitsluiten.2028 

Partijen kunnen hun rechten en plichten immers enkel ontlenen aan wat zich binnen de vier 

hoeken van het blad bevindt. 

 VOORAL NUTTIG BIJ LANGE ONDERHANDELINGEN – De invoeging van een EAC is bij uitstek 

nuttig wanneer er zeer lange onderhandelingen aan het contract zijn voorafgegaan.2029 Een 

langdurige precontractuele fase brengt vaak een overvloed aan papierwerk met zich mee. 

Intentieverklaringen, informele nota's, briefwisseling, informatiebrochures, verslagen van 

vergaderingen, verschillende drafts van overeenkomsten en ook mondelinge afspraken komen 

dan naast elkaar voor. De verbintenissen neergelegd in de uiteindelijke rechtshandeling vormen 

een compromis, dat mogelijkerwijs sterk afwijkt van de inhoud van de precontractuele 

documenten. Zouden deze documenten toch deel uitmaken van de rechtshandeling zelf, dan 

zouden er mogelijk contradicties ontstaan.  

Partijen formuleren een EAC dan bijvoorbeeld als volgt: "La présente Convention à compter 

de sa signature représente la totalité de l'accord des parties et par conséquent annule et 

remplace tous documents antérieurs qui auraient pu être échangés ou communiqués dans le 

cadre de la préparation et de la négociation de la présente Convention."2030 

 VOORAL NUTTIG BIJ LANGE RELATIE TUSSEN PARTIJEN – Ook wanneer partijen een lange 

onderlinge relatie hebben, waarbij er meerdere contracten elkaar in de tijd opvolgen, kan een 

EAC zijn nut tonen. EAC's stellen dan eerdere contracten die nog steeds in werking zijn buiten 

de draagwijdte van het contract.2031 Op die manier sluiten ze contradicties tussen de op elkaar 

volgende overeenkomsten uit.  

                                                 
2027 Nederland: H. N. SCHELHAAS, "Pacta sunt servanda bij commerciële contractanten. Over redelijkheid & billijkheid en 

objectieve uitleg bij handelscontracten", NTBR 2008, 151. Engeland: L. JACOBSON en S. MILLS, "Entire agreement and non-

reliance clauses", Comp. Law. 2001, 189. 
2028 Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Interpretation clauses in international contracts (characterization, definition, entire 

agreement, headings, language, NOM-clauses, non-waiver clauses and severability)", IBLJ 2000, 752; M. FONTAINE en F. DE 

LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 137. 
2029 Frankrijk: M. LAMOUREUX, L'aménagement des pouvoirs du juge par les contractants: recherche sur un possible 

imperium des contractants, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2006, 179; J. MESTRE en J. C. RODA, Les 

principales clauses des contrats d'affaires, Parijs, Lextenso éditions, 2011, 513. Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Interpretation 

clauses in international contracts (characterization, definition, entire agreement, headings, language, NOM-clauses, non-waiver 

clauses and severability)", IBLJ 2000, 752; M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of 

Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 137; W. VAASSEN, "Entire Agreement Clause (EAC). Beperking 

van de rechterlijke inhoudsbepaling (interpretatie en aanvulling) van contracten aan de hand van externe elementen? De 

Engelse, Franse en Belgische benadering", Jura Falc. 2009-10, 12; W. VAASSEN, "Entire Agreement Clauses" in 

Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 89. 
2030 Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Interpretation clauses in international contracts (characterization, definition, entire 

agreement, headings, language, NOM-clauses, non-waiver clauses and severability)", IBLJ 2000, 750; M. FONTAINE en F. DE 

LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 135. 
2031 Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Interpretation clauses in international contracts (characterization, definition, entire 

agreement, headings, language, NOM-clauses, non-waiver clauses and severability)", IBLJ 2000, 747; M. FONTAINE en F. DE 

LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 132. 
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Zo'n clausule kan als volgt klinken: "This Agreement specifically supersedes the joint venture 

agreement between Seller and Purchaser. This joint venture agreement will consequently be 

terminated."2032.  

 NUTTIG DOOR UITHOLLING PAROL EVIDENCE RULE – De inhoudsbeperkende EAC is in feite 

een contractuele bevestiging van de Parol Evidence Rule (PER), de regel dat men geen extern 

bewijs mag aanvoeren om de verbintenissen van een geschreven rechtshandeling tegen te 

spreken, te wijzigen of er iets aan toe te voegen.2033 Men zou dus kunnen denken dat het 

invoegen van een dergelijke clausule niet nuttig is in Engelse rechtshandelingen. Het tegendeel 

is echter waar. De PER is aan zoveel uitzonderingen onderworpen, dat de werking ervan fel 

uitgehold is.2034 Wil men zorgen dat alle extern bewijs dat van invloed kan zijn op de inhoud 

                                                 
2032 Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Interpretation clauses in international contracts (characterization, definition, entire 

agreement, headings, language, NOM-clauses, non-waiver clauses and severability)", IBLJ 2000, 747; M. FONTAINE en F. DE 

LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 132. 
2033 Frankrijk: M. LAMOUREUX, L'aménagement des pouvoirs du juge par les contractants: recherche sur un possible 

imperium des contractants, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2006, 182; J. MESTRE en J. C. RODA, Les 

principales clauses des contrats d'affaires, Parijs, Lextenso éditions, 2011, 513; F. X. TESTU, Contrats d'affaires, Parijs, Dalloz, 

2010, n° 37.18. Nederland: E. H. HONDIUS, "De 'entire agreement' clausule: Amerikaanse contractsbedingen in het 

Nederlandse recht" in Recht als norm en als aspiratie: opstellen over recht en samenleving ter gelegenheid van het 350-jarig 

bestaan van de Utrechtse Juridische Faculteit, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1986, 27; B. L. KEIJZER, "Haviltex-maatstaf blijft 

uitgangspunt: schieten woorden tekort? (arrest Lundiform/Mexx)", V&O 2013, 115; H. N. SCHELHAAS, "Pacta sunt servanda 

bij commerciële contractanten. Over redelijkheid & billijkheid en objectieve uitleg bij handelscontracten", NTBR 2008, 152; 

M. UIJEN, "Boilerplate-clausules: Ketelbinkie in Contractenland?", Contracteren 2010, 136. Engeland: M. BARBER, "The 

limits of entire agreement clauses", JBL 2012, 488; S. J. BURTON, Elements of contract interpretation, New York, Oxford 

University Press, 2009, 78; R. CALNAN, Principles of contractual interpretation, Oxford, Oxford University Press, 2013, 26; 

L. JACOBSON en S. MILLS, "Entire agreement and non-reliance clauses", Comp. Law. 2001, 189; D. W. MCLAUCHLAN, "The 

entire agreement clause: conclusive or a question of weight?", LQR 2012, 521; E. PEEL, "The common law tradition: application 

of boilerplate clauses under English law" in G. CORDERO-MOSS (ed.), Boilerplate clauses, international commercial contracts 

and the applicable law, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, 137-138. Rechtsvergelijkend: F. DE LY, 

"Interpretation clauses in international contracts (characterization, definition, entire agreement, headings, language, NOM-

clauses, non-waiver clauses and severability)", IBLJ 2000, 756; J. W. A. DOUSI, "De entire agreement clause naar Amerikaans 

en Nederlands recht: afbakening, geen uitleg", Contracteren 2013, 127; L. GORTON, "The Nordic tradition: application of 

boilerplate clauses under Swedish law" in G. CORDERO-MOSS (ed.), Boilerplate clauses, international commercial contracts 

and the applicable law, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, 286; M. LAMOUREUX., "La clause d'intégralité en droit 

français, anglais et américain", Rev Lamy dr. civ 2007, 76;W. VAASSEN, "Entire Agreement Clause (EAC). Beperking van de 

rechterlijke inhoudsbepaling (interpretatie en aanvulling) van contracten aan de hand van externe elementen? De Engelse, 

Franse en Belgische benadering", Jura Falc. 2009-10, 15; W. VAASSEN, "Entire Agreement Clauses" in Gemeenrechtelijke 

clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 92; F. WAGNER-VON PAPP, "European Contract Law: Are No Oral Modification 

Clauses Not Worth the Paper They Are Written On? DCFR II.-4:105 v CISG 29(2), Unidroit Principes 2.1.18, UCC §2-209, 

and Comparative Law" in G. LETSAS en C. O'CINNEIDE (eds.), Current Legal Problems, Oxford, Oxford University Press, 2010, 

545. 
2034 Frankrijk: M. LAMOUREUX, L'aménagement des pouvoirs du juge par les contractants: recherche sur un possible 

imperium des contractants, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2006, 184-185; J. MESTRE en J. C. RODA, 

Les principales clauses des contrats d'affaires, Parijs, Lextenso éditions, 2011, 513. Nederland: E. H. HONDIUS, "De 'entire 

agreement' clausule: Amerikaanse contractsbedingen in het Nederlandse recht" in Recht als norm en als aspiratie: opstellen 

over recht en samenleving ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de Utrechtse Juridische Faculteit, Nijmegen, Ars 

Aequi Libri, 1986, 27; H. N. SCHELHAAS, "Pacta sunt servanda bij commerciële contractanten. Over redelijkheid & billijkheid 

en objectieve uitleg bij handelscontracten", NTBR 2008, 152; R. P. J. L. TJITTES, "De betekenis van de parol evidence rule in 

het Amerikaanse contractenrecht", Contracteren 2002, 4; R. P. J. L. TJITTES, "Uitleg van schriftelijke contracten", RMT 2005, 

5. Engeland: L. JACOBSON en S. MILLS, "Entire agreement and non-reliance clauses", Comp. Law. 2001, 189; L. KOFFMAN en 

E. MACDONALD, The Law of Contract, Oxford, Oxford University Press, 2010, 115; K. LEWISON, The Interpretation of 

Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 86; D. W. MCLAUCHLAN, "The entire agreement clause: conclusive or a question 

of weight?", LQR 2012, 521. Rechtsvergelijkend: M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis 

of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 117; B. FAUVARQUE-COSSON, "L'interprétation du contrat: 

observations comparatives", RDCO 2007, (481) I;W. VAASSEN, "Entire Agreement Clauses" in Gemeenrechtelijke clausules, 

Antwerpen, Intersentia, 2013, 93; F. WAGNER-VON PAPP, "European Contract Law: Are No Oral Modification Clauses Not 

Worth the Paper They Are Written On? DCFR II.-4:105 v CISG 29(2), Unidroit Principes 2.1.18, UCC §2-209, and 
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van een rechtshandeling zeker uitgesloten is, dan is het invoegen van een inhoudsbeperkende 

EAC, ook in de common law, aangewezen.2035  

3. Geldigheid inhoudsbeperkende Entire Agreement Clause 

 GELDIG DOOR CONTRACTVRIJHEID – De EAC kent haar oorsprong in het Angelsaksische 

recht. In Engeland is de rechtgeldigheid en afdwingbaarheid van het beding algemeen 

erkend.2036 Ook in de andere onderzochte jurisdicties zijn EAC's geldig, namelijk op basis van 

de principes van contractvrijheid en wilsautonomie.2037 Bevat een overeenkomst een EAC, dan 

moet de rechter hier dus rekening mee houden. 

                                                 
Comparative Law" in G. LETSAS en C. O'CINNEIDE (eds.), Current Legal Problems, Oxford, Oxford University Press, 2010, 

545. 
2035 Frankrijk: M. LAMOUREUX, L'aménagement des pouvoirs du juge par les contractants: recherche sur un possible 

imperium des contractants, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2006, 185; J. MESTRE en J. C. RODA, Les 

principales clauses des contrats d'affaires, Parijs, Lextenso éditions, 2011, 513. Nederland: E. H. HONDIUS, "De 'entire 

agreement' clausule: Amerikaanse contractsbedingen in het Nederlandse recht" in Recht als norm en als aspiratie: opstellen 

over recht en samenleving ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de Utrechtse Juridische Faculteit, Nijmegen, Ars 

Aequi Libri, 1986, 27; H. N. SCHELHAAS, "Pacta sunt servanda bij commerciële contractanten. Over redelijkheid & billijkheid 

en objectieve uitleg bij handelscontracten", NTBR 2008, 152. Engeland: L. JACOBSON en S. MILLS, "Entire agreement and non-

reliance clauses", Comp. Law. 2001, 189; D. W. MCLAUCHLAN, "The entire agreement clause: conclusive or a question of 

weight?", LQR 2012, 521. Rechtsvergelijkend: B. FAUVARQUE-COSSON, "L'interprétation du contrat: observations 

comparatives", RDCO 2007, (481) II; M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract 

Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 117; W. VAASSEN, "Entire Agreement Clause (EAC). Beperking van de 

rechterlijke inhoudsbepaling (interpretatie en aanvulling) van contracten aan de hand van externe elementen? De Engelse, 

Franse en Belgische benadering", Jura Falc. 2009-10, 17; W. VAASSEN, "Entire Agreement Clauses" in Gemeenrechtelijke 

clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 93. 
2036 R. REECE, "Interpretation Clauses in International Contracts" in Les grandes clauses des contrats internationaux, Brussel, 

Bruylant, 2005, 52. Frankrijk: M. LAMOUREUX, L'aménagement des pouvoirs du juge par les contractants: recherche sur un 

possible imperium des contractants, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2006, 185; J. MESTRE en J. C. 

RODA, Les principales clauses des contrats d'affaires, Parijs, Lextenso éditions, 2011, 513; F. X. TESTU, Contrats d'affaires, 

Parijs, Dalloz, 2010, n° 37.18. Nederland: R. DE VREY, "Het waterdicht maken van een Nederlands contract op Angelsaksische 

wijze" in J. J. BRINKHOF, M. DE COCK BUNING en E. H. HONDIUS (eds.), Contracteren internationaal (afscheidsbundel 

Grosheide), Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2006, 93; E. H. HONDIUS, "De 'entire agreement' clausule: Amerikaanse 

contractsbedingen in het Nederlandse recht" in Recht als norm en als aspiratie: opstellen over recht en samenleving ter 

gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de Utrechtse Juridische Faculteit, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1986, 27; H. N. 

SCHELHAAS, "Pacta sunt servanda bij commerciële contractanten. Over redelijkheid & billijkheid en objectieve uitleg bij 

handelscontracten", NTBR 2008, 152. Engeland: McGrath v Shah [1987] 57 P. & C.R. 452 ("The entire agreement clause is 

an insuperable hurdle to the allegation that the written contract is partly contained in statements that are not recorded in the 

contract."); Inntrepreneur Pub Co V. East Crown Ltd [2000] 2 Lloyds Rep 611 ("Such a clause constitutes a binding agreement 

between the parties that the full contractual terms are to be found in the document containing the clause an not elsewhere and 

that accordingly any promises or assurances made in the course of the contractual negatiation shall have no contractual 

force."); H. W. BJØRNSTAD, "Entire Agreement Clauses", 

http://www.jus.uio.no/ifp/english/research/projects/anglo/essays/bjornstad_abstract.pdf, 12; R. CALNAN, Principles of 

contractual interpretation, Oxford, Oxford University Press, 2013, 27; D. W. MCLAUCHLAN, "The entire agreement clause: 

conclusive or a question of weight?", LQR 2012, 522. Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Interpretation clauses in international 

contracts (characterization, definition, entire agreement, headings, language, NOM-clauses, non-waiver clauses and 

severability)", IBLJ 2000, 753; M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, 

New York, Transnational Publishers, 2006, 138; M. LAMOUREUX., "La clause d'intégralité en droit français, anglais et 

américain", Rev Lamy dr. civ 2007, 77; R. P. J. L. TJITTES, "De betekenis van de parol evidence rule in het Amerikaanse 

contractenrecht", Contracteren 2002, 7; W. VAASSEN, "Entire Agreement Clause (EAC). Beperking van de rechterlijke 

inhoudsbepaling (interpretatie en aanvulling) van contracten aan de hand van externe elementen? De Engelse, Franse en 

Belgische benadering", Jura Falc. 2009-10, 28; W. VAASSEN, "Entire Agreement Clauses" in Gemeenrechtelijke clausules, 

Antwerpen, Intersentia, 2013, 95; F. WALSCHOT, "De vierhoekenclausule" in L. DEMEYERE, A. VAN OEVELEN en F. WALSCHOT 

(eds.), Nuttige tips voor goede contracten, Mechelen, Kluwer, 2004, 153; V. A. WELLMAN, "The Unfortunate Quest For Magic 

In Contract Drafting", Wayne L. Rev. 2006, 1123. 
2037 Antwerpen 17 mei 2010, AM 2013, 462, noot E. WOUTERS ("Het volgende vierhoekenbeding werd door de rechter als 

geldig aangemerkt: "Artikel 1. Vierhoekenbeding. Deze overeenkomst treedt in de plaats van alle voorgaande op de inhoud van 

http://www.jus.uio.no/ifp/english/research/projects/anglo/essays/bjornstad_abstract.pdf
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De vennootschap Marang vatte de bouw van een gebouw aan. Voordat het gebouw klaar was, 

verkocht de bouwheer het. De reclamefolder voor de verkoop bevatte onder andere informatie 

over de geluidsisolatie van het gebouw. Later, toen het gebouw klaar was, klaagden de kopers 

over geluidsoverlast en vroegen ze Marang hieraan te verhelpen. Er was immers niet genoeg 

geluidsisolatie voorzien. Dat maakte volgens de kopers, die op basis van de reclamefolder 

hadden gecontracteerd, een contractuele tekortkoming uit. De reclamefolder had volgens hen 

contracuele waarde. Het koopcontract bevatte echter een EAC: "L' acte de vente définit seul, 

avec les documents auxquels il fait référence, les droits et obligations des parties. La notice 

descriptive précisant les normes de construction, le genre et la qualité des matériaux utilisés 

annule et remplaçe tous documents antérieurs ayant le même objet et, en général, toute 

référence d'ordre descriptif." De feitenrechter kende contractuele waarde toe aan deze 

informatie uit de folder en veroordeelde Marang. Het Hof van Cassatie verbrak deze beslissing, 

omdat het toekenning van een contractuele waarde inging tegen de EAC, en artikel 1134 BW 

schond.2038 

                                                 
deze overeenkomst betrekking hebbende correspondentie, mondelinge of schriftelijke afspraken en overeenkomsten tussen 

partijen en hun rechtsvoorgangers met inbegrip van welke voorwaarden dan ook."); A. DE BOECK, Informatierechten en -

plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten. Grondslagen, draagwijdte en sancties, Antwerpen, 

Intersentia, 2000, 478; A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht 

van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 14; M. FONTAINE, "La 

pratique du préambule dans les contrats internationaux", RDAI 1986, 343. Frankrijk: Cass. fr. (3e civ) 3 april 2002, n° 01-

01647, www.lextenso.fr ("Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de vente spécifiait qu'il définissait seul, avec les documents 

auxquels il faisait référence, les droits et obligations des parties et que la notice descriptive précisant les normes de 

construction, le genre et la qualité des matériaux devant être utilisés annulait et remplaçait tous documents antérieurs ayant 

le même objet et, en général, toute référence d'ordre descriptif, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de 

cet acte, a violé le texte susvisé."); W. DROSS, Clausier: dictionnaire des clauses ordinaires et extraordinaires des contrats de 

droit privé interne, Parijs, Litec, 2011, 392; L. GAREIL-SUTTER, "Fasc. 25: Période Précontractuelle. Effets" in JurisClasseur 

Contrats - Distribution, losbl., n° 17; B. GELOT, Finalités et méthodes objectives d'interprétation des actes juridiques, Parijs, 

LGDJ, 2003, 168; D. JACOTOT, "Le sort des clauses du contrat de travail d'un rugbyman et de la convention collective du rugby 

professionnel" (noot onder Cass. fr. (soc.) 2 april 2014), Revue de droit du travail 2014, (416) I; F. LABATHE, La notion de 

document contractuel, Parijs, LGDJ, 1994, 192; M. LAMOUREUX, L'aménagement des pouvoirs du juge par les contractants: 

recherche sur un possible imperium des contractants, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2006, 186; P. 

MALAURIE, "L'interprétation des contrats: hier et aujourd'hui", La Semaine Juridique Edition Générale 2011, 1404; J. MESTRE 

en B. FAGES, "Portée de la clause d'intégralité" (noot onder Parijs 15 juni 2005), RTD Civ 2006, 111; J. MESTRE en J. C. RODA, 

Les principales clauses des contrats d'affaires, Parijs, Lextenso éditions, 2011, 512. Nederland: R. DE VREY, "Het waterdicht 

maken van een Nederlands contract op Angelsaksische wijze" in J. J. BRINKHOF, M. DE COCK BUNING en E. H. HONDIUS (eds.), 

Contracteren internationaal (afscheidsbundel Grosheide), Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2006, 93; H. N. SCHELHAAS, 

"Pacta sunt servanda bij commerciële contractanten. Over redelijkheid & billijkheid en objectieve uitleg bij handelscontracten", 

NTBR 2008, 153; W. M. SCHRAMA," Formation of Contracts" in D. BUSCH, E. H. HONDIUS, H. J. VAN KOOTEN, H. N. 

SCHELHAAS en W. M. SCHRAMA (eds.), The Principles of European Contract Law and Dutch Law – A Commentary, De Haag, 

Kluwer, 2002, 94. Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Interpretation clauses in international contracts (characterization, definition, 

entire agreement, headings, language, NOM-clauses, non-waiver clauses and severability)", IBLJ 2000, 754; J. W. A. DOUSI, 

"De entire agreement clause naar Amerikaans en Nederlands recht: afbakening, geen uitleg", Contracteren 2013, 132; M. 

FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational 

Publishers, 2006, 138; M. LAMOUREUX, "La clause d'intégralité en droit français, anglais et américain", Rev Lamy dr. civ 2007, 

77; R. P. J. L. TJITTES, "De betekenis van de parol evidence rule in het Amerikaanse contractenrecht", Contracteren 2002, 7; 

W. VAASSEN, "Entire Agreement Clauses" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 97; J. WAELKENS, 

"Prioriteitsclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 137-138; F. WALSCHOT, "De 

vierhoekenclausule" in L. DEMEYERE, A. VAN OEVELEN en F. WALSCHOT (eds.), Nuttige tips voor goede contracten, Mechelen, 

Kluwer, 2004, 151. 
2038 Frankrijk: Cass. fr. (3e civ) 3 april 2002, n° 01-01647, www.lextenso.fr. 

http://www.lextenso.fr/
http://www.lextenso.fr/
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B. Clausule die het voorwerp van de rechtshandeling bepaalt 

1. Inhoud clausule die het voorwerp van de rechtshandeling bepaalt 

 BESCHRIJVING DOCUMENTEN WAARIN DE CONTRACTUELE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 

ZIJN OPGENOMEN – Complementair aan het inhoudsbeperkende vierhoekenbeding is de 

clausule die het voorwerp van de rechtshandeling bepaalt (clause de complémentarité, clause 

de détermination de l'objet du contrat, clause de définition du contrat, contract determination 

clause, contract definition clause).2039 Een dergelijke clausule voorziet dat de verbintenissen 

opgenomen in bepaalde, duidelijk gepreciseerde, documenten integraal deel uitmaken van het 

definitief akkoord tussen de partijen.2040 Deze documenten kunnen heel uiteenlopend zijn: 

zowel een hoofdcontract als een afgeleid contract, vroeger gesloten contracten tussen de 

partijen, bijlagen, precontractuele documenten, accessoire overeenkomsten, algemene 

voorwaarden, briefwisseling, uitvoeringsdocumenten, bijlagen, inventarislijsten, prijslijsten, 

tekeningen, technische specificaties en nog andere documenten kunnen conventioneel als deel 

van de rechtshandeling gezien worden.2041  

Een dergelijke clausule die het voorwerp van de rechtshandeling bepaalt, kan in eenvoudige 

bewoordingen gesteld worden: "This agreement shall mean this present document and all 

annexes, exhibits and other documents referred to herein or attached hereto and signed or 

initialled by the parties hereto all of which annexes, exhibits and other documents form an 

integral part hereof."2042 

                                                 
2039 Frankrijk: LE TOURNEAU is van mening dat deze bedingen niet complementair zijn, maar tegengesteld. Zie P. LE 

TOURNEAU, "De l'art et de la manière de négocier et conclure des contrats internationaux", Gaz. Pal. 1996, 12; P. LE TOURNEAU, 

"Fasc. 1820: Ingénierie et transferts de maîtrise industrielle. Conception" in JurisClasseur Contrats - Distribution, losbl., n° 

81. In zekere zin kan men de clausules inderdaad tegenover elkaar stellen, in de zin dat EAC weergeeft welke documenten 

geen contractuele waarde hebben, terwijl clausule die het voorwerp van het contract bepaalt definieert welke documenten wel 

contractuele waarde hebben. Toch zijn deze bedingen niet tegengesteld aan elkaar. Ze vullen elkaar eerder aan dan dat ze elkaar 

uitsluiten en komen dan ook vaak in combinatie voor. 
2040 R. REECE, "Interpretation Clauses in International Contracts" in Les grandes clauses des contrats internationaux, Brussel, 

Bruylant, 2005, 47. Frankrijk: L. GAREIL-SUTTER, "Fasc. 25: Période Précontractuelle. Effets" in JurisClasseur Contrats - 

Distribution, losbl., n° 14; P. KAHN, "L'interprétation des contrats internationaux", Clunet 1981, 16; F. LABATHE, La notion de 

document contractuel, Parijs, LGDJ, 1994, 212; M. LAMOUREUX, L'aménagement des pouvoirs du juge par les contractants: 

recherche sur un possible imperium des contractants, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2006, 177; P. 

LE TOURNEAU, "De l'art et de la manière de négocier et conclure des contrats internationaux", Gaz. Pal. 1996, 12; P. LE 

TOURNEAU, "Fasc. 1820: Ingénierie et transferts de maîtrise industrielle. Conception" in JurisClasseur Contrats - Distribution, 

losbl., n° 81; J. MESTRE en J. C. RODA, Les principales clauses des contrats d'affaires, Parijs, Lextenso éditions, 2011, 1063-

1064; F. X. TESTU, Contrats d'affaires, Parijs, Dalloz, 2010, n° 35.03. Engeland: M. ANDERSON en V. WARNER, Drafting and 

Negotiating Commercial Contracts, Haywards Heath, Tottel Publishing, 2007, 86; E. PEEL, The Law of Contract, Londen, 

Sweet and Maxwell, 2011, 205. Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Interpretation clauses in international contracts 

(characterization, definition, entire agreement, headings, language, NOM-clauses, non-waiver clauses and severability)", IBLJ 

2000, 740-744; M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, 

Transnational Publishers, 2006, 126; UNCITRAL, Legal Guide on Drawing Up International Contracts for the Construction of 

Industrial Works, New York, 1988, 48; W. VAASSEN, "Entire Agreement Clause (EAC). Beperking van de rechterlijke 

inhoudsbepaling (interpretatie en aanvulling) van contracten aan de hand van externe elementen? De Engelse, Franse en 

Belgische benadering", Jura Falc. 2009-10, 7; J. WAELKENS, "Prioriteitsclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, 

Intersentia, 2013, 126. 
2041 Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Interpretation clauses in international contracts (characterization, definition, entire 

agreement, headings, language, NOM-clauses, non-waiver clauses and severability)", IBLJ 2000, 740; M. FONTAINE en F. DE 

LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 125.  
2042 Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Interpretation clauses in international contracts (characterization, definition, entire 

agreement, headings, language, NOM-clauses, non-waiver clauses and severability)", IBLJ 2000, 741, 802; M. FONTAINE en F. 

DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 126. 
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 STELT CONTRACTUELE WAARDE EXTERNE ELEMENTEN NIET ALTIJD EVEN EXPLICIET VAST – 

Het doel van een clausule die het voorwerp van de rechtshandeling bepaalt, is dus niet de 

erkenning van de interpretatieve waarde van externe elementen, zoals bij een clause de 

voisinage (nrs. 563 en volgende) het geval is, maar de vaststelling van hun contractuele 

waarde.2043 Dit gebeurt niet altijd even expliciet.2044  

Zo kunnen partijen bijvoorbeeld stipuleren: "le prix des prestations sera dû comme il est dit à 

l'Annexe 1."2045 Op deze manier geven ze annex 1 op een minder directe manier een 

contractuele waarde mee dan wanneer ze een expliciete clausule die het voorbeeld van het 

contract bepaalt gebruiken.  

Om latere discussies te vermijden, verdient het echter aanbeveling zo duidelijk mogelijk weer 

te geven wat er allemaal deel uitmaakt van de rechtshandeling in een aparte clausule. 

Dit kan in heel eenvoudige bewoordingen gebeuren: "De gehechte bijlagen maken integraal 

deel uit van deze overeenkomst."2046 

 BEWAART INTERPRETATIEVE WAARDE EXTERNE ELEMENTEN – Clausules die het voorwerp 

van de rechtshandeling weergeven, spreken zich normaal gezien niet expliciet uit over de 

interpretatieve waarde van externe elementen.2047 Wel worden ze traditioneel opgenomen 

tussen andere interpretatieclausules.2048 De reden hiervoor is tweeërlei. Aan de ene kant worden 

ze vaak geïntegreerd in andere interpretatieclausules, zoals bijvoorbeeld een EAC of een 

prioriteitsclausule.2049 Op die manier krijgen ze zelf ook interpretatieve waarde. Aan de andere 

kant doen partijen, wanneer ze een clausule die het voorwerp van de rechtshandeling bepaalt 

hanteren, in feite op een indirecte manier een keuze van interpretatieve elementen. Wat deel 

uitmaakt van de rechtshandeling zelf, wordt immers een intern element, en speelt dus in elk 

geval een rol bij uitlegging.  

                                                 
2043 Frankrijk: P. KAHN, "L'interprétation des contrats internationaux", Clunet 1981, 16; M. LAMOUREUX, L'aménagement des 

pouvoirs du juge par les contractants: recherche sur un possible imperium des contractants, Aix-en-Provence, Presses 

universitaires d'Aix-Marseille, 2006, 177. Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Interpretation clauses in international contracts 

(characterization, definition, entire agreement, headings, language, NOM-clauses, non-waiver clauses and severability)", IBLJ 

2000, 740. 
2044 Frankrijk: F. X. TESTU, Contrats d'affaires, Parijs, Dalloz, 2010, n° 35.03. 
2045 Frankrijk: F. X. TESTU, Contrats d'affaires, Parijs, Dalloz, 2010, n° 35.03. 
2046 G. VAN BOVEN, "Overeenkomst voor zelfstandige dienstverlening" in Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven, 

Mechelen, Kluwer, losbl., (IV.650.-1) Model. 
2047 R. REECE, "Interpretation Clauses in International Contracts" in Les grandes clauses des contrats internationaux, Brussel, 

Bruylant, 2005, 48. 
2048 R. REECE, "Interpretation Clauses in International Contracts" in Les grandes clauses des contrats internationaux, Brussel, 

Bruylant, 2005, 48; J. WAELKENS, "Prioriteitsclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 126. 
2049 P. KAHN, "L'interprétation des contrats internationaux", Clunet 1981, 16; R. REECE, "Interpretation Clauses in International 

Contracts" in Les grandes clauses des contrats internationaux, Brussel, Bruylant, 2005, 48. Contra Frankrijk: P. LE 

TOURNEAU, "De l'art et de la manière de négocier et conclure des contrats internationaux", Gaz. Pal. 1996, 12. LE TOURNEAU 

argumenteert dat EAC en clausule die het voorwerp van het contract bepaalt niet in combinatie kunnen gebruikt worden omdat 

het gaat om tegengestelde clausules. Nochtans kunnen deze wel perfect gecombineerd worden: de clausule die het voorwerp 

van het contract bepaalt geeft dan weer welke documenten deel uitmaken van het contract, en de EAC voegt er voor de 

duidelijkheid nog aan toe dat alle andere documenten geen contractuele waarde hebben. Rechtsvergelijkend: M. FONTAINE en 

F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 126. 
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2. Nut clausule die het voorwerp van de rechtshandeling bepaalt 

 ZORGT VOOR RECHTSZEKERHEID DOOR VOORSPELBAARHEID – De clausule die het voorwerp 

van de rechtshandeling bepaalt, is sterk verwant aan de EAC, zodat het nut van beide clausules 

in dezelfde lijn ligt. Door de contractuele waarde van bepaalde documenten vast te stellen, 

voorzien de partijen in duidelijkheid en voorspelbaarheid, wat tot een grotere rechtszekerheid 

leidt.2050 Waar partijen bij een EAC op een negatieve manier de verbintenissen die de 

rechtshandeling bevat afbakenen, doen ze dat hier op positieve wijze. Zo hebben ze zelf controle 

over de exacte inhoud van hun verbintenissen.  

 BEWIJSFUNCTIE – De clausule die het voorwerp van de rechtshandeling bepaalt, vervult ook 

een bewijsfunctie. Met dit beding willen partijen duidelijk maken dat de contractanten op de 

hoogte zijn van de inhoud van alle contractuele documenten en dat beide partijen ze aanvaard 

hebben.2051 Door de rechtshandeling, met de verwijzing naar de contractuele waarde van andere 

documenten, te tekenen, verbinden ze zich ertoe deze waarde te aanvaarden. 

 BEST TE VERBINDEN MET PRIORITEITSCLAUSULE EN EAC – Het verdient, in het kader van 

volledigheid, voorspelbaarheid en rechtszekerheid, aanbeveling de clausule die het voorwerp 

van de rechtshandeling bepaalt op te nemen in samenhang met een prioriteitsclausule en met 

een vierhoekenbeding.2052 Dan beschrijft men (1) alle documenten die deel uitmaken van de 

rechtshandeling, (2) de hiërarchie tussen deze documenten en (3) de documenten die geen deel 

uitmaken van de rechtshandeling.  

Zo'n clausule kan er als volgt uitzien: "Article 14. Documents Constituting this Agreement. The 

documents constituting an integral part of this Agreement and the priority of their 

interpretation in the event of contradiction between these documents, are set out below: (1) 

The provisions of this Agreement. (2) The Annexes to this Agreement to be mutually agreed 

upon by the parties whenever need arises during the course of this Agreement. These Annexes 

may be agreed upon by the parties by an exchange of letters or telefax-messages, signed by 

both parties. (3) Any correspondence signed by both parties hereto concerning mutually 

agreed changes, amendments or interpretations of this Agreement. Article 15. Entire 

Agreement. Terms and conditions set forth in the Agreement and the Annexes constitute the 

entire Agreement between both parties and shall supersede any prior commitments, 

representation, agreements and/or understanding either written or verbal between both parties 

in respect of said matter."2053 

                                                 
2050 Frankrijk: F. LABATHE, La notion de document contractuel, Parijs, LGDJ, 1994, 3. Rechtsvergelijkend: F. DE LY, 

"Interpretation clauses in international contracts (characterization, definition, entire agreement, headings, language, NOM-

clauses, non-waiver clauses and severability)", IBLJ 2000, 801; M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. 

An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 183. 
2051 Frankrijk: F. LABATHE, La notion de document contractuel, Parijs, LGDJ, 1994, 212. 
2052 J. WAELKENS, "Prioriteitsclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 127. 

Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Interpretation clauses in international contracts (characterization, definition, entire agreement, 

headings, language, NOM-clauses, non-waiver clauses and severability)", IBLJ 2000, 740; M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting 

International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 125. 
2053 Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Interpretation clauses in international contracts (characterization, definition, entire 

agreement, headings, language, NOM-clauses, non-waiver clauses and severability)", IBLJ 2000, 740-741; M. FONTAINE en F. 

DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 125. 
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3. Geldigheid clausule die het voorwerp van de rechtshandeling bepaalt 

a. Principiële geldigheid 

 IN PRINCIPE GELDIG OP BASIS VAN CONTRACTVRIJHEID – De clausules die het voorwerp van 

de rechtshandeling bepalen, zijn geldig op basis van de partijautonomie en de 

contractvrijheid.2054 Als partijen de vrijheid hebben zelf te beslissen welke verbintenissen ze in 

de rechtshandeling opnemen, dan moeten ze ook in de mogelijkheid zijn aan te geven in welke 

documenten deze rechten en plichten hun neerslag hebben gevonden.  

b. Problematische geldigheid 

 ENKEL GELDIG WANNEER PARTIJEN DE REDELIJKE MOGELIJKHEID HEBBEN GEHAD OM 

KENNIS TE NEMEN VAN DE INHOUD VAN ALLE CONTRACTUELE DOCUMENTEN – Belangrijk is 

wel dat beide partijen het erover eens zijn welke documenten nu juist deel uitmaken van de 

rechtshandeling, dat ze op de hoogte zijn van deze inclusie en dat ze voor de sluiting van de 

overeenkomst de redelijke mogelijkheid hebben gehad om kennis te nemen van de inhoud van 

alle contractuele documenten.2055 Zo zijn algemene voorwaarden bijvoorbeeld slechts deel van 

het contract wanneer de partij van wie de voorwaarden niet uitgaan, ervan kennis heeft genomen 

of heeft kunnen nemen.2056 Dit geldt ook als ze, volgens een clausule die de inhoud van het 

contract bepaalt, deel uitmaken van de overeenkomst. Het is aanbevolen dat beide partijen alle 

contractuele documenten ondertekenen.2057 Op die manier maken ze duidelijk dat ze instemmen 

met de contractuele waarde ervan en kan men later aantonen dat er effectief kennis is genomen 

van de inhoud van alle documenten die deel uitmaken van het contract.2058 

                                                 
2054 Frankrijk: L. GAREIL-SUTTER, "Fasc. 25: Période Précontractuelle. Effets" in JurisClasseur Contrats - Distribution, losbl., 

n° 17; F. LABATHE, La notion de document contractuel, Parijs, LGDJ, 1994, 213. Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Interpretation 

clauses in international contracts (characterization, definition, entire agreement, headings, language, NOM-clauses, non-waiver 

clauses and severability)", IBLJ 2000, 765; M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of 

Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 150. 
2055 Frankrijk: F. LABATHE, La notion de document contractuel, Parijs, LGDJ, 1994, 213. 
2056 Gent 27 september 2007, RW 2010-11, 1305 ("Spijts de voorlegging van bijkomende stavingsstukken, bewijst A. nog steeds 

niet afdoende dat wijlen G.G. bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst kennis heeft gekregen van de algemene 

polisvoorwaarden of er redelijkerwijze kennis van kon nemen en dat hij deze voorwaarden ook heeft aanvaard."); Kh. Tongeren 

5 oktober 2004, DAOR 2007, 154, noot E. MONTERO ("In deze omstandigheden dient aangenomen dat deze algemene 

voorwaarden niet toepasselijk zijn op huidige discussie, gezien niet bewezen is dat aanleggers op het moment van hun boeking, 

noch op het moment van de bevestiging van hun boeking, kennis namen of konden nemen van de algemene voorwaarden van 

de firma Corendon, zodat ze deze derhalve ook niet hebben kunnen aanvaarden."); Kh. Brussel 26 oktober 2007, RW 2009-10, 

721, noot ("Opdat de standaardbedingen namelijk geacht kunnen worden deel uit te maken van de contractinhoud, is namelijk 

niet alleen vereist dat de wederpartij voor of op het ogenblik van de contractsluiting van deze bedingen kennis heeft genomen 

of er redelijkerwijze kennis van heeft kunnen nemen, maar moet de wederpartij in de tweede plaats deze bedingen ook aanvaard 

hebben."); E. MONTERO, "Avatars des contrats conclus par Internet et parades légales" (noot onder Kh. Tongeren 5 oktober 

2004), DAOR 2007, 162; K. VANDERSCHOT, "Instemming met algemene voorwaarden: kennisname- en aanvaardingsclausules" 

in S. STIJNS en K. VANDERSCHOT (eds.), Contractuele clausules rond de (niet-)uitvoering en de beëindiging van contracten, 

Antwerpen, Intersentia, 2006, 3; R. VAN RANSBEECK, "Privaatrechtelijke en handelsrechtelijke beschouwingen inzake 

forumbedingen in factuurvoorwaarden naar Belgisch recht", TBBR 2013, 347. Nederland: Artikel 6:233 sub b Nederlands 

BW; J. HIJMA, "Ontwikkelingen op het terrein der algemene voorwaaarden [Nederland]", TPR 2013, 1255. 
2057 Frankrijk: F. X. TESTU, Contrats d'affaires, Parijs, Dalloz, 2010, n° 35.03. 
2058 Frankrijk: F. X. TESTU, Contrats d'affaires, Parijs, Dalloz, 2010, n° 35.03. 
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 KAN POSTCONTRACTUELE DOCUMENTEN GEEN CONTRACTUELE WAARDE GEVEN – Kan een 

clausule die het voorwerp van de rechtshandeling bepaalt ook postcontracuele documenten 

contractuele waarde geven? Dit ligt wat moeilijk, gezien partijen op het ogenblik van de 

contractsluiting kennis moeten hebben van de inhoud van de contractuele documenten.2059 

Beide partijen moeten het, op het ogenblik van de totstandkoming van het postcontractueel 

document, eens zijn over de contractuele waarde ervan. Een handtekening onder het 

oorspronkelijk contract met verwijzing naar het later te ontstaan postcontractueel document, 

volstaat hiervoor niet.2060 Het document is immers nog niet tot stand gekomen, zodat er geen 

kennis van kan genomen worden en er geen wilsovereenstemming over kan bestaan.2061 Willen 

partijen dat bepaalde documenten die ontstaan na het contract, toch deel uitmaken van de 

originele overeenkomst, dan moeten ze dit aangeven in het postcontractueel document zelf. 

§3. Clausules die de interpretatieve waarde van externe elementen bepalen  

A. Interpretatiebeperkende Entire Agreement Clause 

1. Inhoud interpretatiebeperkende Entire Agreement Clause 

 ONTKENNING INTERPRETATIEVE BINDENDE WAARDE EXTERNE OMSTANDIGHEDEN – Partijen 

kunnen met een EAC niet enkel de contractuele waarde van externe elementen inperken (nrs. 

533 en volgende), maar ook invloed uitoefenen op de interpretatiewerkzaamheid van de rechter: 

men stelt door de clausule een limiet aan de interpretatieve waarde van de extrinsieke 

omstandigheden.2062 De geschreven overeenkomst wordt de enige bron waaruit de wil van de 

partijen kan afgeleid worden. In deze formulering is een EAC zonder enige twijfel een 

interpretatieclausule.2063 Meer zelfs, volgens UIJEN is de EAC zelfs het "sluitstuk van de 

                                                 
2059 Frankrijk: F. LABATHE, La notion de document contractuel, Parijs, LGDJ, 1994, 217. 
2060 Frankrijk: F. LABATHE, La notion de document contractuel, Parijs, LGDJ, 1994, 217-218. 
2061 Frankrijk: F. LABATHE, La notion de document contractuel, Parijs, LGDJ, 1994, 218. 
2062 M. BERLINGIN, "La formation dynamique du contrat de vente" in Manuel de la vente, Waterloo, Kluwer, 2010, 65; 

Frankrijk: M. Y. M. ALY, La logique de l'opération d'interprétation du contrat: Comparaison franco-égyptienne, proefschrift 

Université de Paris-Nord, 2005, 171; W. DROSS, Clausier: dictionnaire des clauses ordinaires et extraordinaires des contrats 

de droit privé interne, Parijs, Litec, 2011, 392; M. FABRE-MAGNAN, Droit des obligations. 1. Contrat et engagement unilatéral 

in Thémis droit privé, Parijs, Presses Universitaires de France, 2012, 514; M. LAMOUREUX, L'aménagement des pouvoirs du 

juge par les contractants: recherche sur un possible imperium des contractants, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-

Marseille, 2006, 179, 186-191; J. MESTRE en B. FAGES, "Portée de la clause d'intégralité" (noot onder Parijs 15 juni 2005), 

RTD Civ 2006, 111; J. MESTRE en J. C. RODA, Les principales clauses des contrats d'affaires, Parijs, Lextenso éditions, 2011, 

511. Nederland: P. S. BAKKER, "Uitleg van commerciële contracten (II)", WPNR 2011, 509-510; H. C. PIET, "Haviltexen 

tussen professionele partijen? Het arrest Lundiform/Mexx", TOP 2013, 177; R. P. J. L. TJITTES, "Terug naar de tekst – een 

herwaardering van de tekstuele uitleg van contracten", WPNR 2007, 422; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, 

Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 28-29; M. UIJEN, "Boilerplate-clausules: Ketelbinkie in Contractenland?", Contracteren 

2010, 136; M. H. WISSINK, noot onder HR 19 januari 2007 en HR 29 juni 2007, NJ 2007, 576. Rechtsvergelijkend: F. DE LY, 

"Commercial Law As A Refuge From Contract Law: A Comparative And Uniform Law Perspective", Wayne L. Rev. 2000, 

1861; M. LAMOUREUX, "La clause d'intégralité en droit français, anglais et américain", Rev Lamy dr. civ 2007, 75, 81-83; W. 

VAASSEN, "Entire Agreement Clause (EAC). Beperking van de rechterlijke inhoudsbepaling (interpretatie en aanvulling) van 

contracten aan de hand van externe elementen? De Engelse, Franse en Belgische benadering", Jura Falc. 2009-10, 8; W. 

VAASSEN, "Entire Agreement Clauses" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 75, 77. 
2063 G. L. BALLON, "Bewijsclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 501. Nederland: M. 

UIJEN, "Boilerplate-clausules: Ketelbinkie in Contractenland?", Contracteren 2010, 136. Rechtsvergelijkend: W. VAASSEN, 

"Entire Agreement Clause (EAC). Beperking van de rechterlijke inhoudsbepaling (interpretatie en aanvulling) van contracten 
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uitlegbepalingen", omdat die de geschreven de rechtshandeling karakteriseert als de enige 

mogelijke bron voor het doorgronden van de afspraken die tussen partijen gelden.2064 Het is 

belangrijk nogmaals te onderstrepen dat deze functie niet in elke EAC vervat zit: een EAC die 

een contractuele waarde ontneemt aan bepaalde elementen, sluit niet a fortiori hun 

interpretatieve waarde uit (nr. 537). De partijen moeten hun wensen voldoende duidelijk 

stipuleren: de specifieke strekking van een EAC is steeds afhankelijk van haar formulering.2065  

Een vierhoekenclausule kan dan als volgt klinken: "Les accords, déclarations et documents 

antérieurs ne peuvent pas servir à l'interprétation du présent contrat".2066 

In een Amerikaanse zaak namen de partijen een dergelijke interpretatie-beperkende EAC op. 

West Candies, in handen van de heer en mevrouw Moini, was een snoepproducent. Huwes 

verkocht snoep dat aangeleverd was door West Candies. In het contract kwamen de partijen 

overeen: "West Candies agrees to supply Purchasers with at least sufficient candies to enable 

Purchasers to maintain stock on hand equal to or greater than that itemized in the attached 

'EXHIBIT A'". Partijen voegden echter geen "Exhibit A" toe. Later wierp Huwes op dat er in 

feite geen contract bestond, omdat de inhoud van het overeengekomene onbepaald en 

onbepaalbaar was, aangezien er geen "Exhibit A" tot stand was gekomen. Meneer en mevrouw 

Moini vonden dat partijen waren overeengekomen dat de facturen die Huwes had ontvangen 

bij de eerste leveringen "Exhibit A" uitmaakten. Huwes beriep zich op de volgende EAC die in 

het contract stond: "INTERPRETATION: This writing is intended by the parties to be a final, 

exclusive, and complete expression of their agreement and its terms. No course or prior 

dealings between the parties and no usage of the trade shall be relevant to supplement or 

explain any term used herein. Acceptance of, or acquiescence in, a course of performance 

rendered under this agreement shall not be relevant to determine the meaning of this agreement 

even though the accepting or acquiescing party has knowledge of the nature of the performance 

and an opportunity to object." De rechter oordeelde dat aan deze EAC gevolg moest gegeven 

worden: "Although normally a course of performance is relevant to the interpretation of a sales 

                                                 
aan de hand van externe elementen? De Engelse, Franse en Belgische benadering", Jura Falc. 2009-10, 8; W. VAASSEN, "Entire 

Agreement Clauses" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 78. 
2064 Nederland: M. UIJEN, "Boilerplate-clausules: Ketelbinkie in Contractenland?", Contracteren 2010, 136. 
2065 Frankrijk: M. LAMOUREUX, L'aménagement des pouvoirs du juge par les contractants: recherche sur un possible 

imperium des contractants, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2006, 191; J. MESTRE en J. C. RODA, Les 

principales clauses des contrats d'affaires, Parijs, Lextenso éditions, 2011, 513-514. Nederland: HR 5 april 2013, NJB 2013, 

808; RvdW 2013, 521; JOR 2013, 198, noot P. S. BAKKER; NJ 2013, 214 ("Welke betekenis aan een dergelijke clausule toekomt, 

is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, waaronder de bewoordingen van de clausule, de aard, de inhoud, de 

strekking en de mate van gedetailleerdheid van de overeenkomst waarvan de clausule deel uitmaakt, en de wijze waarop de 

clausule tijdens de onderhandelingen ter sprake is gekomen en onderdeel van de overeenkomst is geworden."); B. L. KEIJZER, 

"Haviltex-maatstaf blijft uitgangspunt: schieten woorden tekort? (arrest Lundiform/Mexx)", V&O 2013, 118; H. N. 

SCHELHAAS, "Pacta sunt servanda bij commerciële contractanten. Over redelijkheid & billijkheid en objectieve uitleg bij 

handelscontracten", NTBR 2008, 153. Engeland: Ravennavi SpA v New Century Shipbuilding Co. Ltd [2007] 2 Lloyd's Rep. 

24 ("The effect of an entire agreement clause must depend primarily on its terms, since it is the language chosen by the parties 

to express their agreement (wherever it appears) which, construed in its proper context, provides the primary source of their 

intentions."). Rechtsvergelijkend: J. W. A. DOUSI, "De entire agreement clause naar Amerikaans en Nederlands recht: 

afbakening, geen uitleg", Contracteren 2013, 133; W. VAASSEN, "Entire Agreement Clause (EAC). Beperking van de 

rechterlijke inhoudsbepaling (interpretatie en aanvulling) van contracten aan de hand van externe elementen? De Engelse, 

Franse en Belgische benadering", Jura Falc. 2009-10, 8; W. VAASSEN, "Entire Agreement Clauses" in Gemeenrechtelijke 

clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 77, 102. 
2066 Rechtsvergelijkend:W. VAASSEN, "Entire Agreement Clause (EAC). Beperking van de rechterlijke inhoudsbepaling 

(interpretatie en aanvulling) van contracten aan de hand van externe elementen? De Engelse, Franse en Belgische benadering", 

Jura Falc. 2009-10, 8; W. VAASSEN, "Entire Agreement Clauses" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 

2013, 77. 
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contract, […] the parties may, by agreement, preclude such interpretation. […] Here, the 

parties have done so. Paragraph 11 prohibits reliance on course of performance to determine 

the meaning of the agreement. Therefore, course of performance, including the initial candy 

deliveries, cannot be used to define Exhibit A." Wel was niet het hele contract onbestaande, 

enkel de verbintenis om een stock gelijk aan of groter dan de lijst in Exhibit A te handhaven.2067 

 KAN DEEL EXTERNE ELEMENTEN UITSLUITEN – Ook bij een interpretatiebeperkende EAC 

kunnen contractpartijen overeenkomen dat ze slechts bepaalde externe omstandigheden 

uitsluiten.2068 Dan moeten ze zich er opnieuw van verzekeren dat het beding duidelijk hun 

bedoeling weergeeft en in detail uiteenzetten welke extrinsieke elementen van het 

interpretatieproces worden geweerd. 

 SLUIT OOK CONTRACTUELE WAARDE EXTERNE ELEMENTEN UIT – Voegt men een 

interpretatie-uitsluitende EAC in in een rechtshandeling, dan sluit men automatisch ook de 

contractuele waarde van de externe elementen uit.2069 Aan de rechtshandeling extrinsieke 

omstandigheden kunnen een louter interpretatieve waarde hebben, die geen contractuele waarde 

inhoudt. Er bestaan echter geen externe elementen die wel een contractuele, maar geen 

interpretatieve waarde hebben. Krijgen ze contractuele waarde, dan worden ze intern, en 

kunnen ze ter interpretatie gebruikt worden. Draait men dit om, dan kan men stellen dat elk 

element waarvan de interpretatieve waarde uitgesloten is, alvast geen contractuele waarde kan 

hebben. 

2. Nut interpretatiebeperkende Entire Agreement Clause 

 KOSTENBESPAREND DOOR UITSLUITING TIJDROVENDE PROCEDURES EN ONDERZOEKEN – 

Interpretatiebeperkende EAC's zijn, evenals inhoudsbeperkende EAC's, kostenbesparend. Ze 

beperken immers het aantal bronnen waarop partijen zich kunnen beroepen voor de interpretatie 

van de rechtshandeling. De partijen, die enkel de rechtshandeling zelf mogen gebruiken als 

hulpmiddel bij uitleg, gaan enkel wanneer de rechtshandeling op zich dubbelzinnig is, een 

procedure aanspannen, waardoor het aantal interpretatiegeschillen beperkt blijft.2070 Komt het 

                                                 
2067 Engeland: Moini v Hewes, 763 P2d 414 (Or App 1988). 
2068 Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Interpretation clauses in international contracts (characterization, definition, entire 

agreement, headings, language, NOM-clauses, non-waiver clauses and severability)", IBLJ 2000, 751; W. VAASSEN, "Entire 

Agreement Clause (EAC). Beperking van de rechterlijke inhoudsbepaling (interpretatie en aanvulling) van contracten aan de 

hand van externe elementen? De Engelse, Franse en Belgische benadering", Jura Falc. 2009-10, 6; W. VAASSEN, "Entire 

Agreement Clauses" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 76. 
2069 Frankrijk: E. RAWACH, "La portée des clauses tenant à exclure le rôle des documents précontractuels dans l'interprétation 

du contrat", D. 2001, 223. Rechtsvergelijkend: W. VAASSEN, "Entire Agreement Clause (EAC). Beperking van de rechterlijke 

inhoudsbepaling (interpretatie en aanvulling) van contracten aan de hand van externe elementen? De Engelse, Franse en 

Belgische benadering", Jura Falc. 2009-10, 8; W. VAASSEN, "Entire Agreement Clauses" in Gemeenrechtelijke clausules, 

Antwerpen, Intersentia, 2013, 78. 
2070 Nederland: H. N. SCHELHAAS, "Pacta sunt servanda bij commerciële contractanten. Over redelijkheid & billijkheid en 

objectieve uitleg bij handelscontracten", NTBR 2008, 151. Engeland: L. JACOBSON en S. MILLS, "Entire agreement and non-

reliance clauses", Comp. Law. 2001, 189.  
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toch tot een proces, dan zorgen interpretatiebeperkende EAC's ervoor dat er geen kosten moeten 

gemaakt worden voor extensieve onderzoeken om feitenmateriaal te verzamelen.2071  

 VOORAL NUTTIG BIJ LANGE ONDERHANDELINGEN – De opname van een EAC, zowel een 

inhoudsbeperkende als een interpretatiebeperkende, is bij uitstek nuttig wanneer er zeer lange 

onderhandelingen aan het contract zijn voorafgegaan.2072 Zouden de precontractuele 

documenten interpretatieve werking hebben, dan zouden deze externe elementen eerder tot 

dubbelzinnigheid aanleiding kunnen geven en verwarring kunnen scheppen bij interpretatie dan 

effectief van nut zijn.  

3. Geldigheid interpretatiebeperkende Entire Agreement Clause 

a. Principiële geldigheid 

 PRINCIPIEEL GELDIG DOOR CONTRACTVRIJHEID – Net als de inhoudsbeperkende EAC, is ook 

de interpretatiebeperkende EAC principieel geldig door de contractvrijheid en de 

wilsautonomie.2073 Bevat een overeenkomst een EAC, dan moet de rechter hier dus rekening 

mee houden. 

                                                 
2071 Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Interpretation clauses in international contracts (characterization, definition, entire 

agreement, headings, language, NOM-clauses, non-waiver clauses and severability)", IBLJ 2000, 752; M. FONTAINE en F. DE 

LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 137. 
2072 Frankrijk: M. LAMOUREUX, L'aménagement des pouvoirs du juge par les contractants: recherche sur un possible 

imperium des contractants, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2006, 179; J. MESTRE en J. C. RODA, Les 

principales clauses des contrats d'affaires, Parijs, Lextenso éditions, 2011, 513. Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Interpretation 

clauses in international contracts (characterization, definition, entire agreement, headings, language, NOM-clauses, non-waiver 

clauses and severability)", IBLJ 2000, 752; M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of 

Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 137; W. VAASSEN, "Entire Agreement Clause (EAC). Beperking 

van de rechterlijke inhoudsbepaling (interpretatie en aanvulling) van contracten aan de hand van externe elementen? De 

Engelse, Franse en Belgische benadering", Jura Falc. 2009-10, 12; W. VAASSEN, "Entire Agreement Clauses" in 

Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 89. 
2073 Antwerpen 17 mei 2010, AM 2013, 462, noot E. WOUTERS ("Het volgende vierhoekenbeding werd door de rechter als 

geldig aangemerkt: "Artikel 1. Vierhoekenbeding. Deze overeenkomst treedt in de plaats van alle voorgaande op de inhoud van 

deze overeenkomst betrekking hebbende correspondentie, mondelinge of schriftelijke afspraken en overeenkomsten tussen 

partijen en hun rechtsvoorgangers met inbegrip van welke voorwaarden dan ook."); A. DE BOECK, Informatierechten en -

plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten. Grondslagen, draagwijdte en sancties, Antwerpen, 

Intersentia, 2000, 478; A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht 

van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 14; R. REECE, 

"Interpretation Clauses in International Contracts" in Les grandes clauses des contrats internationaux, Brussel, Bruylant, 2005, 

52. Frankrijk: Cass. fr. (3e civ) 3 april 2002, n° 01-01647, www.lextenso.fr ("Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de vente 

spécifiait qu'il définissait seul, avec les documents auxquels il faisait référence, les droits et obligations des parties et que la 

notice descriptive précisant les normes de construction, le genre et la qualité des matériaux devant être utilisés annulait et 

remplaçait tous documents antérieurs ayant le même objet et, en général, toute référence d'ordre descriptif, la cour d'appel, 

qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, a violé le texte susvisé."); F. X. TESTU, Contrats d'affaires, Parijs, Dalloz, 

2010, n° 37.18; W. DROSS, Clausier: dictionnaire des clauses ordinaires et extraordinaires des contrats de droit privé interne, 

Parijs, Litec, 2011, 392; L. GAREIL-SUTTER, "Fasc. 25: Période Précontractuelle. Effets" in JurisClasseur Contrats - 

Distribution, losbl., n° 17; B. GELOT, Finalités et méthodes objectives d'interprétation des actes juridiques, Parijs, LGDJ, 2003, 

168; M. FONTAINE, "La pratique du préambule dans les contrats internationaux", RDAI 1986, 343; D. JACOTOT, "Le sort des 

clauses du contrat de travail d'un rugbyman et de la convention collective du rugby professionnel" (noot onder Cass. fr. (soc.) 

2 april 2014), Revue de droit du travail 2014, (416) I; F. LABATHE, La notion de document contractuel, Parijs, LGDJ, 1994, 

192; M. LAMOUREUX, L'aménagement des pouvoirs du juge par les contractants: recherche sur un possible imperium des 

contractants, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2006, 186; P. MALAURIE, "L'interprétation des contrats: 

hier et aujourd'hui", La Semaine Juridique Edition Générale 2011, 1404; J. MESTRE en B. FAGES, "Portée de la clause 

d'intégralité" (noot onder Parijs 15 juni 2005), RTD Civ 2006, 111; J. MESTRE en J. C. RODA, Les principales clauses des 

contrats d'affaires, Parijs, Lextenso éditions, 2011, 512. Nederland: R. DE VREY, "Het waterdicht maken van een Nederlands 

http://www.lextenso.fr/
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b. Problematische geldigheid 

 NOODZAKELIJKHEIDSCRITERIUM ZORGT DAT INTERPRETATIEBEPERKENDE ENTIRE 

AGREEMENT CLAUSE MOET WIJKEN WANNEER ANDERS IMPASSE – Bij de geldigheid van de 

interpretatiebeperkende EAC rijzen er toch enkele vragen. Een interpretatiebeperkende EAC 

zorgt dat de rechter geen – of een beperkt aantal – externe omstandigheden ter zijner 

beschikking heeft bij uitlegging. De clausule kan echter aan de kant worden geschoven wanneer 

alle door de partijen toegelaten interpretatiemiddelen zijn aangewend en er nog steeds geen 

oplossing voor het uitleggingsprobleem op basis van de partijwil is gevonden.2074 Zo niet, zou 

de interpretator zich immers in een impasse bevinden. Er bestaat dus een belangrijke limiet op 

de geldigheid van EAC's, namelijk het noodzakelijkheidscriterium. 

Naar aanleiding van haar 75e verjaardag organiseerde de haven van Rotterdam drie jaar na 

elkaar (2007, 2008 en 2009) een voetbaltornooi. Ze riep hiertoe de hulp in van The 

                                                 
contract op Angelsaksische wijze" in J. J. BRINKHOF, M. DE COCK BUNING en E. H. HONDIUS (eds.), Contracteren 

internationaal (afscheidsbundel Grosheide), Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2006, 93; E. H. HONDIUS, "De 'entire 

agreement' clausule: Amerikaanse contractsbedingen in het Nederlandse recht" in Recht als norm en als aspiratie: opstellen 

over recht en samenleving ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de Utrechtse Juridische Faculteit, Nijmegen, Ars 

Aequi Libri, 1986, 27; H. N. SCHELHAAS, "Pacta sunt servanda bij commerciële contractanten. Over redelijkheid & billijkheid 

en objectieve uitleg bij handelscontracten", NTBR 2008, 153; W. M. SCHRAMA," Formation of Contracts" in D. BUSCH, E. H. 

HONDIUS, H. J. VAN KOOTEN, H. N. SCHELHAAS en W. M. SCHRAMA (eds.), The Principles of European Contract Law and 

Dutch Law – A Commentary, De Haag, Kluwer, 2002, 94. Engeland: McGrath v Shah [1987] 57 P. & C.R. 452 ("The entire 

agreement clause is an insuperable hurdle to the allegation that the written contract is partly contained in statements that are 

not recorded in the contract."); Inntrepreneur Pub Co V. East Crown Ltd [2000] 2 Lloyds Rep 611 ("Such a clause constitutes 

a binding agreement between the parties that the full contractual terms are to be found in the document containing the clause 

an not elsewhere and that accordingly any promises or assurances made in the course of the contractual negatiation shall have 

no contractual force."); H. W. BJØRNSTAD, "Entire Agreement Clauses", 

http://www.jus.uio.no/ifp/english/research/projects/anglo/essays/bjornstad_abstract.pdf, 12; D. W. MCLAUCHLAN, "The entire 

agreement clause: conclusive or a question of weight?", LQR 2012, 522. Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Interpretation clauses 

in international contracts (characterization, definition, entire agreement, headings, language, NOM-clauses, non-waiver clauses 

and severability)", IBLJ 2000, 754; J. W. A. DOUSI, "De entire agreement clause naar Amerikaans en Nederlands recht: 

afbakening, geen uitleg", Contracteren 2013, 132; M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of 

Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 138; M. LAMOUREUX, "La clause d'intégralité en droit français, 

anglais et américain", Rev Lamy dr. civ 2007, 75, 82; R. P. J. L. TJITTES, "De betekenis van de parol evidence rule in het 

Amerikaanse contractenrecht", Contracteren 2002, 7; W. VAASSEN, "Entire Agreement Clause (EAC). Beperking van de 

rechterlijke inhoudsbepaling (interpretatie en aanvulling) van contracten aan de hand van externe elementen? De Engelse, 

Franse en Belgische benadering", Jura Falc. 2009-10, 28; W. VAASSEN, "Entire Agreement Clauses" in Gemeenrechtelijke 

clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 97; J. WAELKENS, "Prioriteitsclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, 

Intersentia, 2013, 137-138; F. WALSCHOT, "De vierhoekenclausule" in L. DEMEYERE, A. VAN OEVELEN en F. WALSCHOT (eds.), 

Nuttige tips voor goede contracten, Mechelen, Kluwer, 2004, 151; V. A. WELLMAN, "The Unfortunate Quest For Magic In 

Contract Drafting", Wayne L. Rev. 2006, 1123. 
2074 Frankrijk: M. LAMOUREUX, L'aménagement des pouvoirs du juge par les contractants: recherche sur un possible 

imperium des contractants, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2006, 190; J. MESTRE en J. C. RODA, Les 

principales clauses des contrats d'affaires, Parijs, Lextenso éditions, 2011, 513; E. RAWACH, "La portée des clauses tenant à 

exclure le rôle des documents précontractuels dans l'interprétation du contrat", D. 2001, (223) n° 14. Nederland: Rb. Rotterdam 

29 juni 2011, n° 359969 / HA ZA 10-2367, www.uitspraken.rechtspraak.nl ("Er dient […] gelet op de aard en omvang van de 

overeenkomst, de wijze van totstandkoming ervan en in het bijzonder de "Entire Agreement" clausule zoals weergegeven in 

artikel 10 van de overeenkomst, een groot gewicht te worden toegekend aan de meest voor de hand liggende taalkundige 

betekenis van die woorden, […]. Aangezien in dit geval een zuiver taalkundige uitleg van de bepaling in artikel 3.1.1. geen 

uitkomst biedt, zijn voor de uitleg daarvan alle omstandigheden van het concrete geval, gewaardeerd naar hetgeen de 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebrengen, van belang."). Engeland: H. W. BJØRNSTAD, "Entire Agreement 

Clauses", http://www.jus.uio.no/ifp/english/research/projects/anglo/essays/bjornstad_abstract.pdf, 5. Rechtsvergelijkend: M. 

LAMOUREUX., "La clause d'intégralité en droit français, anglais et américain", Rev Lamy dr. civ 2007, 83; W. VAASSEN, "Entire 

Agreement Clause (EAC). Beperking van de rechterlijke inhoudsbepaling (interpretatie en aanvulling) van contracten aan de 

hand van externe elementen? De Engelse, Franse en Belgische benadering", Jura Falc. 2009-10, 19; W. VAASSEN, "Entire 

Agreement Clauses" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 80. 

http://www.jus.uio.no/ifp/english/research/projects/anglo/essays/bjornstad_abstract.pdf
http://www.uitspraken.rechtspraak.nl/
http://www.jus.uio.no/ifp/english/research/projects/anglo/essays/bjornstad_abstract.pdf
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International Event Partnership (IEP). IEP zorgde voor de hele organisatie en de haven 

sponsorde het evenement. IEP sloot onder andere een overeenkomst met Feyenoord voor 

deelname aan het tornooi in 2007, 2008 en 2009. Hierin kwamen partijen overeen dat 

Feyenoord zou optreden als "host club" en daarom hulp zou bieden bij de organisatie van het 

tornooi. Zo zou Feyenoord een bankrekening (de tussenrekening) openen namens IEP op naam 

van het tornooi, waarop de inkomsten uit ticketverkoop zouden gestort worden. Feyenoord 

verbond zich ertoe met deze gelden aan de andere deelnemers aan het tornooi de met hen 

overeengekomen vergoeding uit te keren. Het restsaldo moest uiteindelijk aan IEP 

overgedragen worden. In artikel 3.1.1. verbond IEP zich ertoe te: "organise and promote the 

Tournament in 2007, 2008 and 2009 [...]. IEP will be responsible for the organisation and 

financial accounts of the Tournament, and will ensure IEP is identified on all relevant 

advertising materials as the Organiser and Promoter of the Tournament." Het contract bevatte 

volgende EAC: "Entire Agreement. Save as expressly provided in this agreement, this 

Agreement constitutes the sole and entire agreement between IEP and Feyenoord relating to 

its subject matter and shall operate to the exclusion of any heads of agreement, memorandum, 

or other agreement or understanding of any kind between the parties preceding the date of this 

Agreement." In 2008 zou Borussia Dortmund deelnemen aan het tornooi. IEP sloot een contract 

met Borussia, waarin ze weergaven op te treden als vertegenwoordiger van Feyenoord. Op 19 

september 2008 verzocht IEP Feyenoord om namens IEP van de tussenrekening de 

vergoedingen uit te betalen aan Celtic FC Limited, Tottenham Hotspur FC en Borussia. 

Feyenoord kon niet volledig aan dit verzoek voldoen, omdat het saldo op de tussenrekening te 

laag was. Op die manier bleef er een openstaand saldo van 150 000 euro ten voordele van 

Borussia bestaan. Deze club verrekende het haar toekomende bedrag met een som die zij aan 

Feyenoord was verschuldigd in verband met een transfer. Feyenoord wilde dit bedrag 

terugvorderen van IEP, maar IEP weigerde te betalen. Feyenoord was immers contractspartij 

bij de deelnameovereenkomsten en was daarom gehouden de deelnamevergoedingen aan de 

voetbalclubs, waaronder Borussia, te voldoen. De vraag rees naar de uitlegging van artikel 

3.1.1. van het contract. Betekende deze bepaling dat IEP het tornooi voor eigen rekening en 

risico organiseerde? De rechter oordeelde: "Voor de beantwoording van de vraag welke zin 

partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijze mochten toekennen aan 

de bepaling in artikel 3.1.1. en wat zij te dien aanzien redelijkerwijze van elkaar mochten 

verwachten, dient, gelet op de aard en omvang van de overeenkomst, de wijze van 

totstandkoming ervan en in het bijzonder de "Entire Agreement" clausule zoals weergegeven 

in artikel 10 van de overeenkomst, een groot gewicht te worden toegekend aan de meest voor 

de hand liggende taalkundige betekenis van die woorden, gelezen in het licht van de overige 

voor de uitleg relevante bepalingen van de overeenkomst.2075 Aangezien in dit geval een zuiver 

taalkundige uitleg van de bepaling in artikel 3.1.1. geen uitkomst biedt, zijn voor de uitleg 

daarvan alle omstandigheden van het concrete geval, gewaardeerd naar hetgeen de 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebrengen, van belang." De rechter hield rekening 

met talrijke externe omstandigheden, zoals de briefwisseling en e-mailing tussen partijen, 

interne memoranda, de neerslag van de onderhandelingen, de bestaande sponsorovereenkomst 

met de haven, de uitvoering van het contract enzovoort. De conclusie was dan ook dat 

Feyenoord er redelijkerwijs van uit kon gaan dat haar voorstellen, waarin ze stelde dat IEP 

voor alle kosten zou opdraaien, waren geaccepteerd en IEP zowel de operationele kosten als 

de deelnamevergoedingen uit eigen middelen zou betalen bij gebreke van voldoende opbrengst 

uit de ticketverkoop. 2076 De rechter oordeelde hier, in het voetspoor van HR 19 januari 

                                                 
2075 Nederland: Dit is een herhaling van HR 19 januari 2007, RvdW 2007, 108; JOR 2007, 166, noot R. P. J. L. TJITTES; JRV 

2007, 185; NJ 2007, 575, noot M. H. WISSINK; NJB 2007, 317; Ondernemingsrecht 2007, 90, noot A. WIGGERS. 
2076 Nederland: Rb. Rotterdam 29 juni 2011, n° 359969 / HA ZA 10-2367, www.uitspraken.rechtspraak.nl. 

http://www.uitspraken.rechtspraak.nl/
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2007,2077 (ten onrechte) dat de EAC in kwestie de interpretatieve waarde van externe elementen 

uitsloot. Hij bemerkte echter dat hij op basis van een puur taalkundige uitleg niet tot een 

oplossing zou kunnen komen, en nam dan toch externe elementen in beschouwing. In feite had 

hij deze omweg niet hoeven te maken: de EAC in kwestie repte met geen woord over een 

beperking van de interpretatiemiddelen, dus de rechter had zich in elk geval kunnen richten op 

extriensieke omstandigheden.  

 INTERPRETATIEBEPERKENDE ENTIRE AGREEMENT CLAUSE AAN DE KANT GESCHOVEN 

WANNEER DEZE IN STRIJD IS MET REDELIJKHEID EN GOEDE TROUW – Niet alleen de noodzaak, 

maar ook de redelijkheid en de goede trouw vormen een grens aan de toepasselijkheid van een 

interpretatiebeperkende EAC.2078 In de common law staat het principe van de redelijkheid 

hiërarchisch hoger dan de partijautonomie, zodat EAC's door de rechter mogen worden getoetst 

aan de billijkheid.2079 Ook in Nederland kan de rechter een EAC aan de kant schuiven wanneer 

de werking ervan zou ingaan tegen de redelijkheid en de billijkheid.2080 Onder Belgisch en 

Frans recht verliest de clausule zijn werking wanneer een toepassing ervan zou leiden tot 

rechtsmisbruik.2081  

                                                 
2077 Nederland: HR 19 januari 2007, RvdW 2007, 108; JOR 2007, 166, noot R. P. J. L. TJITTES; JRV 2007, 185; NJ 2007, 575, 

noot M. H. WISSINK; NJB 2007, 317; Ondernemingsrecht 2007, 90, noot A. WIGGERS. 
2078 Engeland: G. CORDERO-MOSS, "Conclusion: the self-sufficient contract, uniformly interpreted on the basis of its own 

terms: an illusion, but not fully useless" in G. CORDERO-MOSS (ed.), Boilerplate clauses, international commercial contracts 

and the applicable law, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, 355; W. M. SCHRAMA," Formation of Contracts" in D. 

BUSCH, E. H. HONDIUS, H. J. VAN KOOTEN, H. N. SCHELHAAS en W. M. SCHRAMA (eds.), The Principles of European Contract 

Law and Dutch Law – A Commentary, De Haag, Kluwer, 2002, 93. Nederland: H. J. DE KLUIVER, Onderhandelen en 

privaatrecht, Deventer, Kluwer, 1992, 57. Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Interpretation clauses in international contracts 

(characterization, definition, entire agreement, headings, language, NOM-clauses, non-waiver clauses and severability)", IBLJ 

2000, 754; M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, New York, 

Transnational Publishers, 2006, 138. 
2079 Engeland: G. CORDERO-MOSS, "Conclusion: the self-sufficient contract, uniformly interpreted on the basis of its own 

terms: an illusion, but not fully useless" in G. CORDERO-MOSS (ed.), Boilerplate clauses, international commercial contracts 

and the applicable law, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, 355. Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Interpretation 

clauses in international contracts (characterization, definition, entire agreement, headings, language, NOM-clauses, non-waiver 

clauses and severability)", IBLJ 2000, 753-754; M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of 

Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 138. 
2080 Nederland: H. J. DE KLUIVER, Onderhandelen en privaatrecht, Deventer, Kluwer, 1992, 57; W. M. SCHRAMA," Formation 

of Contracts" in D. BUSCH, E. H. HONDIUS, H. J. VAN KOOTEN, H. N. SCHELHAAS en W. M. SCHRAMA (eds.), The Principles of 

European Contract Law and Dutch Law – A Commentary, De Haag, Kluwer, 2002, 95-96. Rechtsvergelijkend: F. DE LY, 

"Interpretation clauses in international contracts (characterization, definition, entire agreement, headings, language, NOM-

clauses, non-waiver clauses and severability)", IBLJ 2000, 754; M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. 

An Analysis of Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 138. 
2081 Engeland: G. CORDERO-MOSS, "Conclusion: the self-sufficient contract, uniformly interpreted on the basis of its own 

terms: an illusion, but not fully useless" in G. CORDERO-MOSS (ed.), Boilerplate clauses, international commercial contracts 

and the applicable law, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, 355. Rechtsvergelijkend: F. DE LY, "Interpretation 

clauses in international contracts (characterization, definition, entire agreement, headings, language, NOM-clauses, non-waiver 

clauses and severability)", IBLJ 2000, 754; M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of 

Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 138-139. 
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B. Clause de voisinage 

1.  Inhoud clause de voisinage 

 GEEFT EXTERNE ELEMENTEN INTERPRETATIEVE WAARDE – Het omgekeerde van het 

interpretatiebeperkende vierhoekenbeding is de clause de voisinage.2082
 Via clauses de 

voisinage maken partijen duidelijk dat de rechtshandeling mag geïnterpreteerd worden met 

behulp van de inhoud van andere, tussen beide partijen opgestelde, al dan niet contractuele, 

documenten, die dan in vele gevallen expliciet vernoemd worden.2083 In tegenstelling tot het 

geval waarbij een clausule die het voorwerp van de rechtshandeling bepaalt, is ingevoegd, 

maken deze documenten geen deel uit van de rechtshandeling zelf, maar hebben ze slechts een 

interpretatieve waarde. Met een clause de voisinage maken de partijen op een directe manier 

een keuze van externe interpretatieve elementen. Partijen leggen dan soms louter een verband 

tussen de rechtshandeling enerzijds en de contractuele omgeving anderzijds, wat implicaties 

heeft voor het uitleggingsproces.  

Een clause de voisinage kan er dan als volgt uitzien: "La présence licence est intimement liée 

aux autres conventions (vente, location, maintenance) signées entre le client et X, en particulier 

en ce qui concerne toutes clauses que celles-ci contiendraient et qui pourraient compléter les 

termes du présent contrat."2084  

In andere gevallen beschrijft een clause de voisinage expliciet de interpretatieve waarde van 

externe elementen. 

Een clause de voisinage kan er dan als volgt uitzien: "Les documents et courriers relatifs au 

contrat ou échanges listés en annexe pourront être utilisés pour l'interprétation de la 

convention."2085  

                                                 
2082 J. WAELKENS, "Prioriteitsclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 126. 

Rechtsvergelijkend: LONCLE en TROCHON beschouwen EAC en clause de voisinage – nogal onbegrijpelijk – als synoniemen. 

Hier kunnen we geenszins mee akkoord gaan. De auteurs geven ook niet aan waarom ze de bedingen gelijkstellen. Zie J. M. 

LONCLE en J. Y. TROCHON, "La phase de pourparlers dans les contrats internationaux. The negotiating phase of international 

contracts", Int'l Bus. L.J. 1997, 8-9.  
2083 J. WAELKENS, "Prioriteitsclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 126. Frankrijk: W. 

DROSS, Clausier: dictionnaire des clauses ordinaires et extraordinaires des contrats de droit privé interne, Parijs, Litec, 2011, 

392; L. GAREIL-SUTTER, "Fasc. 25: Période Précontractuelle. Effets" in JurisClasseur Contrats - Distribution, losbl., n° 15; B. 

GELOT, L'influence des finalités objectives dans l'interprétation des actes, Parijs, Université Panthéon-Sorbonne, 2000, 219-

221; B. GELOT, Finalités et méthodes objectives d'interprétation des actes juridiques, Parijs, LGDJ, 2003, 164-165; M. 

LAMOUREUX, L'aménagement des pouvoirs du juge par les contractants: recherche sur un possible imperium des contractants, 

Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2006, 177; J. MESTRE en J. C. RODA, Les principales clauses des 

contrats d'affaires, Parijs, Lextenso éditions, 2011, 1063; J. M. MOUSSERON, Technique contractuelle, Parijs, Editions Francis 

Lefebvre, 2010, 646. Engeland: M. ANDERSON en V. WARNER, Drafting and Negotiating Commercial Contracts, Haywards 

Heath, Tottel Publishing, 2007, 86-87. 
2084 Frankrijk: M. LAMOUREUX, L'aménagement des pouvoirs du juge par les contractants: recherche sur un possible 

imperium des contractants, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2006, 177; J. M. MOUSSERON, Technique 

contractuelle, Parijs, Editions Francis Lefebvre, 2010, 646. 
2085 Frankrijk: M. LAMOUREUX, L'aménagement des pouvoirs du juge par les contractants: recherche sur un possible 

imperium des contractants, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2006, 177; J. MESTRE en J. C. RODA, Les 

principales clauses des contrats d'affaires, Parijs, Lextenso éditions, 2011, 1063; J. M. MOUSSERON, Technique contractuelle, 

Parijs, Editions Francis Lefebvre, 2010, 646. 
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2. Nut clause de voisinage 

 IN DE PRAKTIJK VRIJ NUTTELOOS BEDING – Het beding is in de praktijk niet zo nuttig en komt 

dus niet vaak voor.2086 Het is immers niet nodig een dergelijk beding in een rechtshandeling in 

te voegen om de rechter toe te laten externe elementen aan te wenden bij de interpretatie, 

aangezien de rechter dit, tenzij er een vierhoekenclausule gestipuleerd is, ook zonder clause de 

voisinage mag doen.2087 Het beding zou op het eerste gezicht misschien wel nuttig kunnen zijn 

voor partijen die contracteren onder het Engels recht en previous negotiations of the parties, 

subsequent conduct of declarations of subjective intent als extern element toelaatbaar willen 

maken. Het verbod hiermee rekening te houden weegt echter zwaarder dan de partijautonomie, 

zodat het geen nut heeft dit op te nemen in de rechtshandeling, omdat het toch geen uitwerking 

kan krijgen.2088 Deze uitgesloten interpretatiehulpmiddelen zijn overigens over het algemeen 

eerder nutteloos binnen het Engels systeem, omdat ze vooral informatie bieden over de 

werkelijke partijwil, terwijl het Engelse interpretatiecriterium de objectieve partijwil is. 

Bovendien werpt men wel eens op dat de clausule niet altijd bijdraagt tot meer duidelijkheid, 

omdat een clause de voisinage eerder verbredend dan beperkend is.2089 Wanneer er binnen een 

bredere context kan worden geïnterpreteerd, groeit namelijk het risico dat de rechter stoot op 

bepaalde contradicties, die anders misschien niet aan het licht zouden gekomen zijn.2090 Dit is 

niet bevorderlijk voor een eenduidige interpretatie.  

3. Geldigheid clause de voisinage 

 GELDIG DOOR CONTRACTVRIJHEID – Clauses de voisinage zijn naar Belgisch, Frans en 

Nederlands recht zonder twijfel geldig omwille van de contractvrijheid.2091 Ze zijn bovendien 

                                                 
2086 J. WAELKENS, "Prioriteitsclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 126. Frankrijk: M. 

LAMOUREUX, L'aménagement des pouvoirs du juge par les contractants: recherche sur un possible imperium des contractants, 

Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2006, 176; J. MESTRE en J. C. RODA, Les principales clauses des 

contrats d'affaires, Parijs, Lextenso éditions, 2011, 1064. 
2087 J. WAELKENS, "Prioriteitsclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 126. Frankrijk: F. 

LABATHE, La notion de document contractuel, Parijs, LGDJ, 1994, 191; M. LAMOUREUX, L'aménagement des pouvoirs du juge 

par les contractants: recherche sur un possible imperium des contractants, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-

Marseille, 2006, 178; J. MESTRE en J. C. RODA, Les principales clauses des contrats d'affaires, Parijs, Lextenso éditions, 2011, 

1063. 
2088 Frankrijk: M. LAMOUREUX, L'aménagement des pouvoirs du juge par les contractants: recherche sur un possible 

imperium des contractants, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2006, 177; J. MESTRE en J. C. RODA, Les 

principales clauses des contrats d'affaires, Parijs, Lextenso éditions, 2011, 1063. 
2089 J. WAELKENS, "Prioriteitsclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 126. Frankrijk: M. 

LAMOUREUX, L'aménagement des pouvoirs du juge par les contractants: recherche sur un possible imperium des contractants, 

Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2006, 178; J. MESTRE en J. C. RODA, Les principales clauses des 

contrats d'affaires, Parijs, Lextenso éditions, 2011, 1064. 
2090 J. WAELKENS, "Prioriteitsclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 126. Frankrijk: B. 

GELOT, Finalités et méthodes objectives d'interprétation des actes juridiques, Parijs, LGDJ, 2003, 165; M. LAMOUREUX, 

L'aménagement des pouvoirs du juge par les contractants: recherche sur un possible imperium des contractants, Aix-en-

Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2006, 178; J. MESTRE en J. C. RODA, Les principales clauses des contrats 

d'affaires, Parijs, Lextenso éditions, 2011, 1064; J. M. MOUSSERON, Technique contractuelle, Parijs, Editions Francis Lefebvre, 

2010, 646. 
2091 Frankrijk: L. GAREIL-SUTTER, "Fasc. 25: Période Précontractuelle. Effets" in JurisClasseur Contrats - Distribution, losbl., 

n° 17; M. LAMOUREUX, L'aménagement des pouvoirs du juge par les contractants: recherche sur un possible imperium des 

contractants, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2006, 177; J. MESTRE en J. C. RODA, Les principales 

clauses des contrats d'affaires, Parijs, Lextenso éditions, 2011, 1063. 
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niet meer dan een bevestiging van het gemene recht.2092 In Engelse contracten ligt de geldigheid 

echter moeilijker.2093 In principe kunnen dergelijke bedingen wel werking hebben naar Engels 

recht, maar hun toepassing wordt begrensd door het verbod rekening te houden met the previous 

negotiations of the parties en met hun subsequent conduct en declarations of subjective 

intent.2094 Deze grens aan de interpretatievrijheid is absoluut en er kan niet conventioneel van 

worden afgeweken.2095 

D. BESLUIT BIJ HOOFDSTUK IV 

 EXTERNE ELEMENTEN ZIJN TOEGELATEN HULPMIDDEL BIJ INTERPRETATIE, OP 

VOORWAARDE DAT RECHTER REKENING HOUDT MET DE WETTELIJKE BEWIJSWAARDE VAN 

DE BEWIJSMIDDELEN – Externe omstandigheden, elementen die vreemd zijn aan de akte, maar 

die toch iets leren over de inhoud ervan, zijn nuttig bij de uitlegging de rechtshandeling en 

hebben dan ook interpretatieve waarde. Kent een rechtshandeling een geschreven neerslag, dan 

moet er, als men gebruik wil maken van externe elementen om het geschrift te interpreteren, 

wel steeds met de wettelijke bewijswaarde van de voorliggende bewijsmiddelen rekening 

gehouden worden (nrs. 305 en volgende). In het Belgisch-Frans burgerlijk recht, waar het 

bewijssysteem gereglementeerd is, hebben geschriften een grote wettelijke bewijswaarde, zodat 

de rechter gebonden is door deze bewijsmiddelen en dat hij ze, bij gebreke aan geldig 

tegenbewijs, als voldoende en afdoende bewijs moet aanvaarden. Aan de rechtshandeling 

externe elementen komen voor in allerlei vormen, zoals bijvoorbeeld feiten die aanleiding 

kunnen geven tot vermoedens (persoonlijkheid van de partijen, nrs. 481 en volgende en 

verklaringen over de eigen intentie, nrs. 521 en volgende), akten of begin van bewijs door 

geschrift (voorafgaande onderhandelingen, nrs. 486 en volgende), buitengerechtelijke 

betekenissen (voorafgaande onderhandelingen, nrs. 486 en volgende, uitvoering van de 

overeenkomst, nrs. 513 en volgende en verklaringen over de eigen intentie, nrs. 521 en 

volgende) en gerechtelijke bekentenissen (verklaringen over de eigen intentie, nrs. 521 en 

volgende). Vele van deze bewijsmiddelen hebben een kleinere bewijswaarde dan de geschreven 

rechtshandeling. De rechter mag slechts gebruik maken van externe elementen bij de 

interpretatie van rechtshandelingen wanneer hij geen abstractie maakt van het instrumentum. 

Hij moet rekening houden met de bewoordingen en mag de inhoud van de verbintenis niet 

achterhalen boven de termen waarin de rechtshandeling gesteld is (nrs. 308 en volgende). De 

                                                 
2092 Frankrijk: L. GAREIL-SUTTER, "Fasc. 25: Période Précontractuelle. Effets" in JurisClasseur Contrats - Distribution, losbl., 

n° 17; M. LAMOUREUX, L'aménagement des pouvoirs du juge par les contractants: recherche sur un possible imperium des 

contractants, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2006, 177; J. MESTRE en J. C. RODA, Les principales 

clauses des contrats d'affaires, Parijs, Lextenso éditions, 2011, 1063. 
2093 Frankrijk: M. LAMOUREUX, L'aménagement des pouvoirs du juge par les contractants: recherche sur un possible 

imperium des contractants, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2006, 177; J. MESTRE en J. C. RODA, Les 

principales clauses des contrats d'affaires, Parijs, Lextenso éditions, 2011, 1063. 
2094 Engeland: Investors Compensation Scheme Ltd V. West Bromwich Building Society [1997] UKHL 28 ("The law excludes 

from the admissible background the previous negotiations of the parties and their declarations of subjective intent. They are 

admissible only in an action for rectification."). 
2095 Frankrijk: M. LAMOUREUX, L'aménagement des pouvoirs du juge par les contractants: recherche sur un possible 

imperium des contractants, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2006, 177; J. MESTRE en J. C. RODA, Les 

principales clauses des contrats d'affaires, Parijs, Lextenso éditions, 2011, 1063. 
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Belgische rechter moet daarnaast ook steeds de bewijskracht van het geschrift eerbiedigen (nrs. 

314 en volgende). Hij mag de akte niet "doen liegen" door er iets in de lezen dat erin niet aan 

te treffen valt. 

 EXTERNE OMSTANDIGHEDEN VORMEN OPEN CATEGORIE – Het aantal soorten externe 

omstandigheden die de rechter in zijn interpretatiewerkzaamheid mag betrekken, is 

ongelimiteerd. Dit is in sommige jurisdicties expliciet opgenomen in interpretatieregels (Weens 

Koopverdrag, Unidroit Principes, Nederlandse Haviltex-maatstaf en Engelse Investors-norm). 

In enkele jurisdicties verwijzen de interpretatieregels naar concrete, welomschreven externe 

omstandigheden (Nederlandse Haviltex-norm, DCFR, Unidroit Principes en Weens 

Koopverdrag). Het gaat dan telkens om een niet-exhaustieve lijst van elementen die relevant 

kunnen zijn bij de uitlegging van de rechtshandeling. Ook in de jurisdicties waar er geen 

vermelding bestaat van externe elementen in de interpretatieregels (België en Frankrijk), mogen 

alle mogelijke extrinsieke omstandigheden gebruikt worden bij interpretatie.  

 HOEDANIGHEID, EIGENHEID EN PERSOONLIJKHEID VAN PARTIJEN ZIJN OVERAL RELEVANT 

EXTERN ELEMENT – Een eerste element dat regelmatig interessant is bij de uitlegging van 

onduidelijke rechtshandelingen, is de persoonlijkheid van de partijen (nrs. 481 en volgende). 

De Nederlandse basisinterpretatieregel verwijst naar deze externe omstandigheid, onder de 

meer concrete vorm van de "maatschappelijke kringen en de rechtskennis van de partijen". Ook 

in de andere onderzochte jurisdicties, waar deze externe elementen niet in een rechtsregel zijn 

opgenomen, houdt men echter met deze omstandigheden rekening bij de interpretatie van 

rechtshandelingen.  

 PRECONTRACTUELE ONDERHANDELINGEN ZIJN IN SUBJECTIEVE SYSTEMEN RELEVANT 

EXTERN ELEMENT, WAARMEE DE INTERPRETATOR OMZICHTIG MOET OMGAAN – Ook de 

neerslag van de tussen de partijen gevoerde precontractuele onderhandelingen kan een licht 

werpen op de betekenis van een akte (nrs. 486 en volgende). In subjectieve 

interpretatiesystemen is uitlegging erop gericht te zoeken naar de werkelijke, subjectieve of 

geobjectiveerde, partijwil. De onderhandelingen in de precontractuele fase kunnen relevant zijn 

om na te gaan wat deze wil was. Wel moet de interpretator steeds voor ogen houden dat vele 

precontractuele documenten op zich nog geen consensus bevatten en afwijken van de 

uiteindelijke rechtshandeling. Men moet dus, wanneer men zich wendt tot het bewijs van de 

voorafgaande onderhandelingen, nagaan welke elementen uit de precontractuele fase de 

contractanten hebben willen weren bij de opstelling van de rechtshandeling zelf. Het is immers 

de gemeenschappelijke wil die bestaat ten tijde van de totstandkoming van de rechtshandeling 

die doorslaggevend is voor de interpretatie. 

 POSTCONTRACTUEEL GEDRAG VAN DE PARTIJEN IS IN SUBJECTIEVE SYSTEMEN RELEVANT 

EXTERN ELEMENT, WAARMEE DE INTERPRETATOR OMZICHTIG MOET OMGAAN – Het gedrag 

van de partijen na de totstandkoming van de rechtshandeling, kan een gids kan zijn bij uitleg, 

omdat het een indruk geeft van de betekenis die de partijen zelf aan de rechtshandeling hechtten 
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toen deze tot stand kwam (nrs. 511 en volgende). Het geeft dus een blik op de werkelijke 

partijbedoeling, het interpretatiecriterium dat doorslaggevend is in subjectieve systemen. Wel 

is het later gedrag van de partijen niet a fortiori een uiting van de gemeenschappelijke partijwil 

ten tijde van de totstandkoming van de rechtshandeling. Dat een partij een bepaalde uitvoering 

geeft, kan immers het gevolg zijn van verschillende oorzaken, zoals bijvoorbeeld hoffelijkheid, 

verdraagzaamheid, of de wens om de eigen wil door te drijven. Een bijkomend probleem ligt 

in het feit dat de uitvoering niet altijd een reflectie is van de oorspronkelijke partijwil. De 

uitvoering gebeurt nadat de rechtshandeling tot stand gekomen is en de wil van de partijen kan 

in de loop van de tijd veranderen. Ze kunnen met hun uitvoering dus gevolg geven aan een 

postcontractuele partijwil, die afwijkt van de originele. 

 VERKLARINGEN OVER DE EIGEN INTENTIE ZIJN IN SUBJECTIEVE SYSTEMEN RELEVANT 

EXTERN ELEMENT, WAARMEE DE INTERPRETATOR OMZICHTIG MOET OMGAAN – In 

subjectieve interpretatiesystemen zijn de verklaringen over de eigen intentie van de partijen bij 

uitstek relevant bij uitlegging (nrs. 521 en volgende). Het is immers de – subjectieve dan wel 

de geobjectiveerde – werkelijke wil van de partijen die doorslaggevend is. Wel moet de 

interpretator voorzichtig omgaan met de verklaringen over de eigen wil. De kennisgevingen 

van partijen voorafgaand aan de rechtshandeling, zijn persoonlijk en reflecteren niet altijd de 

gemeenschappelijke partijwil die bestond bij de sluiting van de rechtshandeling zelf. Ook 

postcontractuele verklaringen zijn aanvaard als interpretatiehulpmiddel in subjectieve 

systemen, maar ook hier is omzichtigheid geboden. De wil van de partijen kan, nadat de 

rechtshandeling gesloten is, in de loop van de tijd veranderen. Bovendien is het menselijk 

geheugen feilbaar. Wanneer er een geschil rijst, is de kans reëel dat partijen in hun verklaring, 

al dan niet met opzet, niet de werkelijke partijwil op het ogenblik van de totstandkoming van 

de rechtshandeling weergeven, maar de postcontractuele partijwil.  

 "EVIDENCE OF INDIVIDUAL INTENTION" EXPLICIET UITGESLOTEN IN ENGELSE INVESTORS-

NORM – In Engeland is de open categorie van externe elementen wel aan enkele uitzonderingen 

onderhevig. Traditioneel zijn drie externe elementen uitgesloten van de 

interpretatiewerkzaamheid, namelijk de voorafgaande onderhandelingen (nrs. 486 en 

volgende), de verklaringen over de eigen intentie van de partijen (nrs. 521 en volgende) en het 

later gedrag van de partijen (nrs. 511 en volgende). Lord HOFFMANN vat de drie ontoelaatbare 

bewijsmiddelen onder de term "evidence of individual intention".2096 Dit is een heel accurate 

beschrijving, die direct ook de hoofdreden weergeeft waarom de omstandigheden in Engeland 

niet toegelaten zijn in het interpretatieproces. De externe elementen die de werkelijke partijwil 

aangeven, worden als nutteloos beschouwd in een systeem waar men bij interpretatie op zoek 

moet gaan naar de redelijke partijwil. In vele gevallen zijn deze elementen inderdaad niet 

                                                 
2096 Engeland: L. H. HOFFMANN, "The Intolerable Wrestle with Words and Meanings", South African LJ 1997, 666. Lord 

NICHOLLS spreekt dan weer van "evidence of the parties' actual intentions". Zie D. NICHOLLS, "My kingdom for a horse: the 

meaning of words", LQR 2005, 578. 
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relevant.2097 Toch kan evidence of individual intention wel nuttig zijn binnen een objectieve 

setting, namelijk om de redelijke persoon, vanuit wiens standpunt de interpretator de 

rechtshandeling uitlegt, een volledige kijk te geven op de bestaande context van de 

rechtshandeling.2098 De objectieve intentie van de partijen kan achterhaald worden wanneer 

men verklaringen van de intentie van de partijen of voorafgaande onderhandelingen toelaat, 

zolang men het bewijs van een niet uitgesproken intentie maar buiten beschouwing laat.2099 

Bovendien wordt het volgehouden bestaan van jurisprudentiële interpretatieregels die bepaalde 

extrinsieke elementen uitsluiten van de interpretatiewerkzaamheid in Engeland getemperd door 

Part 32 Civil Procedure Rules 1998.2100 Op basis van deze regel mag de Engelse rechter immers 

zelf oordelen of hij al dan niet overtuigingskracht toekent aan bewijsmiddelen.2101 Part 1.1(1) 

Civil Procedure Rules 1998 geeft aan dat de rechter hierbij steeds als doel moet hebben om op 

een zo rechtvaardig mogelijke manier recht te spreken.2102 Of voorafgaande onderhandelingen, 

                                                 
2097 Engeland: D. NICHOLLS, "My kingdom for a horse: the meaning of words", LQR 2005, 582; G. YIHAN, "A wrong turn in 

history: re-understanding the exclusionary rule against prior negotiations in contractual interpretation", J.B.L. 2014, 373, 380 
2098 Spunwill Pty Ltd v. BAB Pty Ltd (1994) 36 N.S.W.L.R. 290 ("Evidence of mutual subjective intention is admissible as 

part of the surrounding circumstances, as an objective fact that illuminates the meaning a reasonable person in the position of 

the parties would attach to a provision."); Proforce Recruit Limited v The Rugby Group Limited [2006] EWCA Civ 69 ("In 

the view of Lord Nicholls the statement of the rule that pre-contract negotiations are irrelevant is too rigid. He said that (see 

p583): "… there will be occasions where the pre-contract negotiations do shed light on the meaning the parties intended to 

convey by the words they used. There will be occasions, for instance, when the parties in their pre-contract exchanges made 

clear the meaning they intended by language they subsequently incorporated into their contract. When pre-contract 

negotiations assist in some such way, the notional reasonable person should be able to take that evidence into account in 

deciding how the contract is to be interpreted. [… ] "This would not be a departure from the objective approach. Rather, this 

would enable the notional reasonable person to be more fully informed of the background context. This would recognise that 

pre-contract negotiations are themselves part of the background of a contract and that, like other background material, they 

may be relevant when interpreting a contract."); D. W. MCLAUCHLAN, "Common assumptions and contract interpretation", 

L.Q.R. 1997, 242-243; D. W. MCLAUCHLAN, "Contract Interpretation: What is it about?", Sydney L. Rev. 2009, 37; D. 

NICHOLLS, "My kingdom for a horse: the meaning of words", LQR 2005, 583; G. YIHAN, "A wrong turn in history: re-

understanding the exclusionary rule against prior negotiations in contractual interpretation", J.B.L. 2014, 375, 380. 
2099 Engeland: D. W. MCLAUCHLAN, "Contract Interpretation: What is it about?", Sydney L. Rev. 2009, 38; G. YIHAN, "A wrong 

turn in history: re-understanding the exclusionary rule against prior negotiations in contractual interpretation", J.B.L. 2014, 381 
2100 Engeland: J. AUBURN en D. DAY, "Rules of Evidence Relating to the Course of a Trial: General" in H. MALEK (ed.), 

Phipson on evidence, Londen, Sweet and Maxwell, 2010, 290-291; F. N. BOTCHWAY en K. A. CHOONG, "Not Ready for 

Change? The English Courts and Pre-Contractual Negotiations", Int'l Law. 2011, 643; G. MCMEEL, "'The Principles and 

Policies of Contractual Construction" in A. BURROWS en E. PEEL (eds.), Contract Terms, Oxford, Oxford University Press, 

2007, 46; G. MCMEEL, The Construction of Contracts, Oxford, Oxford University Press, 2007, 31. 
2101 Engeland: Polanski v Conde Nast Publications Ltd [2005] 1 W.L.R. 637 ("Thus we find that the power of the court to 

control evidence is spelled out in CPR r 32.1: […] This is clearly part of the powers of active case management which permeate 

the whole of the Civil Procedure Rules."); GKR Karate (UK) Ltd v Yorkshire Post Newspapers Ltd (No.1) [2000] WL 370 

("This means, in my judgment, that the parties no longer have any absolute right to insist on the calling of any evidence they 

choose provided only that it is admissible and arguably relevant. The court may exclude admissible and relevant evidence or 

cross-examination which is disproportionately expensive or time-consuming, provided that to do so accords with the overriding 

objective."); Rall v Hume [2001] C.P. Rep. 58 ("Further, there was no reason why the judge, in exercise of his powers to 

control the evidence given at trial (see CPR 32.1) […]"); O'Brien v Chief Constable of South Wales [2004] C.P. Rep. 5 ("Today 

the Civil Procedure Rules give judges the power they need to restrain proceedings within practicable limits, even though the 

evidence a party tenders is otherwise admissible in evidence."); Beazer Homes Limited v Peter Stroude [2005] EWCA Civ 265 

("Obviously the court can use its controlling power to direct that, on the basis of an exclusionary rule, certain evidence may 

not be given."); J. AUBURN en D. DAY, "Rules of Evidence Relating to the Course of a Trial: General" in H. MALEK (ed.), 

Phipson on evidence, Londen, Sweet and Maxwell, 2010, 290-291; F. N. BOTCHWAY en K. A. CHOONG, "Not Ready for 

Change? The English Courts and Pre-Contractual Negotiations", Int'l Law. 2011, 643; G. MCMEEL, "'The Principles and 

Policies of Contractual Construction" in A. BURROWS en E. PEEL (eds.), Contract Terms, Oxford, Oxford University Press, 

2007, 46; G. MCMEEL, The Construction of Contracts, Oxford, Oxford University Press, 2007, 31. 
2102 Engeland: Part 1.1(1) Civil Procedure Rules 1998 ("The overriding objective. These Rules are a new procedural code with 

the overriding objective of enabling the court to deal with cases justly."); Polanski v Conde Nast Publications Ltd [2005] 1 

W.L.R. 637 ("Thus we find that the power of the court to control evidence is spelled out in CPR r 32.1: […] This is clearly part 
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verklaringen van de partijen over hun eigen intentie en later gedrag van de partijen een rol 

kunnen spelen in het interpretatieproces, moet dus, ook in Engeland, van zaak tot zaak bekeken 

worden, waarbij de rechter telkens de waarde van de bewijsmiddelen moet appreciëren.2103 

Hierbij geldt ook de regel uit BCCI v. Ali:2104 de interpretator moet enkel rekening houden met 

wat redelijkerwijs als relevant kan beschouwd worden voor de interpretatiewerkzaamheid.2105  

 CONTRACTUELE AFWIJKINGEN OP DE REGELS ZIJN MOGELIJK – De partijen kunnen, op grond 

van de partij-autonomie, zelf een invloed uitoefenen op de waarde van de extrinsieke elementen 

bij de uitlegging van rechtshandelingen, namelijk door clausules die bepalen welke elementen 

tot de contractuele sfeer behoren en wat de interpretatieve waarde ervan is in de rechtshandeling 

in te voegen. Deze clausules zijn tweeërlei. Ofwel behandelen de partijen in hun beding de 

contractuele waarde van externe omstandigheden ("clausules die bepalen welke elementen tot 

de contractuele sfeer behoren", nrs. 533 en volgende). Ze kunnen dan beslissen de contractuele 

waarde van externe elementen te beperken en overeenkomen dat de inhoud niet verder reikt dan 

wat er zich binnen de vier hoeken van het blad bevindt (Inhoudsbeperkende Entire Agreement 

Clause, nrs. 533 en volgende). Omgekeerd kunnen ze net contractuele waarde geven aan 

externe elementen en deze aldus in de rechtshandeling incorporeren, zodat het in feite interne 

elementen worden (Contract Definition Clause, nrs. 546 en volgende). Ofwel kunnen partijen 

eenvoudigweg de interpretatieve waarde van externe elementen behandelen, zonder zich uit te 

spreken over de contractuele waarde ervan ("clausules die de interpretatieve waarde van externe 

elementen bepalen", nrs. 555 en volgende). Ze kunnen dit enerzijds op een negatieve manier 

                                                 
of the powers of active case management which permeate the whole of the Civil Procedure Rules, all of which are subject to 

the overriding objective set out in CPR r 1.1."); GKR Karate (UK) Ltd v Yorkshire Post Newspapers Ltd (No.1) [2000] WL 

370 ("This means, in my judgment, that the parties no longer have any absolute right to insist on the calling of any evidence 

they choose provided only that it is admissible and arguably relevant. The court may exclude admissible and relevant evidence 

or cross-examination which is disproportionately expensive or time-consuming, provided that to do so accords with the 

overriding objective."); Great Future International Ltd v Sealand Housing Corp (No.6) [2003] C.P. Rep. 3 ("Moreover, as the 

appellants have said in their written argument, the power under 32.1(1) must be used with great circumspection for the purpose 

of achieving the overriding objective."); O'Brien v Chief Constable of South Wales [2004] C.P. Rep. 5 ("Needless to say, when 

exercising this power, the court must take account of the overriding objective (in CPR 1.1 ) of dealing with cases justly."); 

Rogers v Hoyle [2015] Q.B. 265 ("That the circumstances in which it was appropriate to the exercise of discretion under CPR 

r 32.1(2) to exclude admissible evidence which was likely to be helpful were limited; that that discretion was to be exercised 

in accordance with the overriding objective of dealing with cases justly and at proportionate cost."), J. AUBURN en D. DAY, 

"Rules of Evidence Relating to the Course of a Trial: General" in H. MALEK (ed.), Phipson on evidence, Londen, Sweet and 

Maxwell, 2010, 291. 
2103 Engeland: T. BINGHAM, "A new thing under the sun? The interpretation of contract and the ICS decision", Edin. L.R. 2008, 

387; F. N. BOTCHWAY en K. A. CHOONG, "Not Ready for Change? The English Courts and Pre-Contractual Negotiations", Int'l 

Law. 2011, 643. Zie bijvoorbeeld Static Control Components (Europe) Ltd v Egan [2004] EWCA Civ 392; [2004] 2 Lloyd's 

Rep. 429; (2004) 148 S.J.L.B. 507 ("The powers of case management in the CPR could obviously be used to keep evidence 

within its proper bounds."); Davey & Anr v Lombard Asset Management (Bahamas) Limited [2006] EWCA Civ 1543 ("It 

seems to me that the judge was entirely within his case management powers under CPR part 3 to take the course he did."); G. 

MCMEEL, "'The Principles and Policies of Contractual Construction" in A. BURROWS en E. PEEL (eds.), Contract Terms, 

Oxford, Oxford University Press, 2007, 46; G. MCMEEL, The Construction of Contracts, Oxford, Oxford University Press, 

2007, 31. 
2104 Engeland: BCCI v. Ali [2001] 1 All ER 961. 
2105 Engeland: F. N. BOTCHWAY en K. A. CHOONG, "Not Ready for Change? The English Courts and Pre-Contractual 

Negotiations", Int'l Law. 2011, 643; G. MCMEEL, "'The Principles and Policies of Contractual Construction" in A. BURROWS 

en E. PEEL (eds.), Contract Terms, Oxford, Oxford University Press, 2007, 46; D. NICHOLLS, "My kingdom for a horse: the 

meaning of words", LQR 2005, 588; W. J. ZWALVE, "De historische context van de overeenkomst. Over uitleg van 

overeenkomsten in het Anglo-Amerikaanse recht", RMT 2010, 74. 
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doen, door extrinsieke bewijsmiddelen uit te sluiten van de interpretatiewerkzaamheid 

(Interpretatiebeperkende Entire Agreement Clause, nrs. 555 en volgende). Anderzijds kan dit 

op een positieve manier gebeuren, door aan te geven welke omstandigheden wel interpretatieve 

waarde hebben (Clause de Voisinage, nrs. 563 en volgende).  
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 BESLUIT BIJ DEEL II 

 ACHTERHALEN VAN DE PARTIJWIL GEBEURT AAN DE HAND VAN INTERNE EN EXTERNE 

ELEMENTEN – In alle onderzochte jurisdicties is de partijwil het basisinterpretatiecriterium. Om 

deze te achterhalen, mag de interpretator gebruik maken van hulpmiddelen. Hierbij zijn twee 

categorieën van elementen interessant. In eerste instantie mag de interpretator kijken naar de 

aan de rechtshandeling interne elementen (nrs. 320 en volgende). Vervolgens dijt de 

interpretatieactiviteit uit naar het macro-niveau, waarbij ook externe elementen in de 

uitleggingswerkzaamheid worden betrokken (nrs. 473 en volgende).  

 VOLLEDIGE WETTELIJKE BEWIJSWAARDE VAN AKTE EN BEGIN VAN BEWIJS DOOR GESCHRIFT 

IN FRANS-BELGISCHE BURGERLIJKE ZAKEN BETEKENT DAT RECHTER GEEN ABSTRACTIE 

MAG MAKEN VAN INSTRUMENTUM BIJ UITLEGGING – De vraag welke elementen de rechter 

mag gebruiken wanneer hij interpreteert, valt in sommige jurisdicties slechts te beantwoorden 

wanneer men het bewijsrecht mee in de evaluatie betrekt (nrs. 299 en volgende). In de meeste 

gevallen kennen rechtshandelingen een schriftelijke neerslag. Zo'n geschrift kan een akte 

uitmaken, of een begin van bewijs door geschrift. Rijst er over een dergelijke, geschreven, 

rechtshandeling, een interpretatiegeschil, dan moet men er in sommige onderzochte jurisdicties 

rekening houden met het feit dat er een geschrift voorligt, omdat het dan een speciale 

bewijsrechtelijke status heeft. Aan de ene kant kent men in sommige landen aan het geschrift 

namelijk een specifieke bewijswaarde toe. De term "bewijswaarde" wijst op de 

overtuigingskracht die de rechter aan een bewijsmiddel moet hechten en bepaalt aldus welke 

elementen de rechter mag gebruiken bij het interpreteren van de rechtshandeling (nrs. 305 en 

volgende). In het Belgisch-Frans burgerlijk recht bestaat er een gereglementeerd 

bewijssysteem. Hierbij hebben akten en het begin van bewijs door geschrift een grote wettelijke 

bewijswaarde, zodat de rechter gebonden is door deze bewijsmiddelen en dat hij ze, bij gebreke 

aan geldig tegenbewijs, als voldoende en afdoende bewijs moet aanvaarden. Dit belet echter 

niet dat de rechter de zin en de werkelijke draagwijdte van de akte mag trachten te achterhalen 

met behulp van elementen die extrinsiek zijn aan het geschrift zelf, zolang hij maar rekening 

houdt met de intrinsieke elementen en geen abstractie maakt van de bewoordingen om de 

inhoud van de verbintenis te achterhalen boven de termen waarin de rechtshandeling gesteld is. 

De interpretator heeft dus de plicht om, als er een geschreven neerslag van een rechtshandeling 

bestaat, de wil van de partijen terug te vinden in dit geschrift, waaruit de gemeenschappelijke 

bedoeling geacht wordt te blijken.  

 EERBIEDIGING BEWIJSKRACHT VAN AKTE IN BELGIË BETEKENT DAT RECHTER AKTE NIET 

MAG DOEN LIEGEN – In België bekijkt men de relatie tussen uitlegging en bewijs aan de hand 

van nog een andere notie, namelijk de bewijskracht van de akte. De bewijskracht van een 

geschrift is de vereiste eerbiediging van hetgeen daarin schriftelijk is vastgelegd. Deze 

problematiek heeft te maken met het respect van de soevereine feitenrechter voor de inhoud 

van een geschrift en de bewoordingen waarin het gesteld is (nrs. 314 en volgende). De rechter 

mag de akte niet "doen liegen" door er iets in de lezen dat erin niet aan te treffen valt. Wanneer 
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hij afwijkt van de gebruikelijke betekenis van woorden, moet de interpretator steeds een 

motivering opgeven waarin hij deze beslissing rechtvaardigt.  

 ALLE MOGELIJKE INTRINSIEKE ELEMENTEN ZIJN TOEGELATEN BIJ UITLEGGING VAN EEN 

RECHTSHANDELING, TENZIJ PARTIJEN HET ANDERS STIPULEREN – In de eerste plaats kunnen 

alle interne bouwstenen die een deel zijn van de rechtshandeling, hulp bieden bij interpretatie, 

tenzij partijen het tegenovergestelde overeenkomen. Het gaat dan in eerste instantie de 

bewoordingen van de rechtshandeling zelf (nrs. 323 en volgende). Het onderzoek van deze 

woorden gebeurt in steeds breder wordende fasen: men analyseert eerst het woord dat tot 

onduidelijkheid aanleiding geeft, daarna de zin waarin het woord zich bevindt, hierop de 

volledige clausule, en uiteindelijk ook de andere bedingen. Deze verschillende fasen zijn 

complementair aan elkaar, zodat de interpretator ze allemaal moet uitvoeren. Ook titels van 

rechtshandelingen, die contractuele waarde hebben wanneer ze een rechtstreekse, bewuste, a 

priori kwalificatie uitmaken, kunnen een nuttig interpretatie-element zijn (nrs. 325 en 

volgende). Titels binnen een rechtshandeling hebben daarentegen geen contractuele waarde. Ze 

beogen slechts de gebruiksvriendelijkheid van de rechtshandeling te verhogen. Inhoudelijk 

gezien zijn dergelijke titels dan ook aan de rechtshandeling externe elementen. Materieel gezien 

zijn ze echter wel interne elementen. Titels van bedingen kunnen, als indicatie van de partijwil, 

een licht werpen op de betekenis van de inhoud van de rechtshandeling. Ze hebben in principe 

wel interpretatieve waarde, tenzij partijen deze uitsluiten door middel van een titelbeding. 

Hetzelfde geldt voor overwegingen (nrs. 356 en volgende). Deze bevatten, tenzij partijen het 

tegengestelde overeenkomen, geen rechten en plichten voor de partijen. Ze maken materieel 

gezien wel deel uit van de akte waarin de eigenlijke rechtshandeling zijn neerslag vindt, maar 

bepalen op zich zelf niet mee de contractuele inhoud. In die zin zijn preambules materieel 

gezien aan de rechtshandeling interne elementen en inhoudelijk gezien externe elementen. 

Overwegingen zijn een heel waardevolle bron bij de uitlegging van een rechtshandeling, omdat 

ze er expliciet op gericht zijn de intenties van de partijen bij de sluiting van de rechtshandeling 

en de context waarbinnen de onderhandelingen hebben plaatsgehad uiteen te zetten. Ook het 

gebruik van leestekens vormt een interessant hulpmiddel bij de uitlegging van 

rechtshandelingen (nrs. 410 en volgende). De tekens hebben, net als woorden, een eigen 

betekenis. Of men in een zin een punt, een puntkomma of een komma invoegt, heeft gevolgen 

voor de betekenis van de zin waarin het leesteken is ingevoegd. Daarnaast is ook de typografie, 

de wijze van zetten en drukken van een gedrukte publicatie, de keuze van het lettertype, 

vormgeving, en het grafisch ontwerp, een aan de rechtshandeling intrinsiek element (nrs. 434 

en volgende). Deze concrete vormgeving van een contractuele tekst is soms van belang bij de 

interpretatie ervan. Denken we bijvoorbeeld aan de visuele weergave van de indeling van 

eenrechtshandeling, die een aanwijzing kan uitmaken dat men een bepaald verband wil leggen 

tussen de bedingen die eronder gevat worden. Ook de indeling van de clausules van een 

rechtshandeling kan relevant zijn bij uitlegging ervan omdat elke subclausule maar één 

onderwerp mag beslaan. De typografische uitlijning, het lettertype en de grootte van de letters, 

die erop kunnen wijzen dat een bepaald onderdeel van de rechtshandeling als titel moet gezien 
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worden, zijn ook interessante interpretatie-elementen. Hetzelfde geldt voor onderlijnde, vette 

of cursieve woorden, kleuren, kaders en hoofdletters en het gebruikte lettertype. Ook deze 

kunnen wijzen op het bestaan van een titel. Daarnaast kunnen ze ook aangeven dat een bepaalde 

term in het contract gedefinieerd is.  

 ALLE MOGELIJKE EXTRINSIEKE ELEMENTEN ZIJN TOEGELATEN BIJ UITLEGGING VAN 

RECHTSHANDELINGEN, TENZIJ PARTIJEN HET ANDERS STIPULEREN – Externe 

omstandigheden, elementen die vreemd zijn aan de akte, maar die toch iets leren over de inhoud 

ervan, zijn nuttig bij de uitlegging van een rechtshandeling en hebben dan ook interpretatieve 

waarde, op voorwaarde dat de interpretator rekening houdt met de bewijswaarde en de 

bewijskracht van het instrumentum waarin de rechtshandeling vervat ligt (nrs. 473 en 

volgende). Het aantal soorten externe omstandigheden die de rechter in zijn 

interpretatiewerkzaamheid mag betrekken, is ongelimiteerd, tenzij partijen het anders 

stipuleren. In de praktijk zijn vooral de persoonlijkheid van de partijen (nrs. 481 en volgende), 

precontractuele documenten (nrs. 486 en volgende), het later gedrag van de partijen (nrs. 511 

en volgende) en de verklaringen over de eigen intentie (nrs. 521 en volgende) van belang. De 

drie laatste categorieën zijn in Engeland expliciet uitgesloten van de interpretatiewerkzaamheid, 

omdat ze als nutteloos gezien worden in een systeem waar men bij uitlegging op zoek moet 

gaan naar de redelijke partijwil. Het volgehouden bestaan van jurisprudentiële 

interpretatieregels die deze extrinsieke elementen uitsluiten van de interpretatiewerkzaamheid, 

wordt vandaag de dag echter getemperd door Part 32 Civil Procedure Rules 1998, dat stelt dat 

de Engelse rechter zelf mag oordelen of hij al dan niet overtuigingskracht toekent aan 

bewijsmiddelen. In subjectieve interpretatiesystemen, waar de uitlegging erop is gericht te 

zoeken naar de werkelijke, subjectieve of geobjectiveerde, partijwil, zijn deze elementen echter 

van groot belang bij interpretatie. Wel moet de interpretator deze omstandigheden met de 

nodige omzichtigheid behandelen. Vele precontractuele documenten bevatten op zich nog geen 

consensus en wijken af van het uiteindelijke contract. Men moet dus, wanneer men zich wendt 

tot het bewijs van de voorafgaande onderhandelingen, nagaan welke elementen uit de 

precontractuele fase de contractanten hebben willen weren bij het opstellen van het contract 

zelf. Het is immers de gemeenschappelijke wil die bestaat ten tijde van de contractsluiting die 

doorslaggevend is voor het uitleggen. Het later gedrag van de partijen vormt eveneens niet a 

fortiori een uiting van de partijwil ten tijde van de totstandkoming van de rechtshandeling. Dat 

een partij een rechtshandeling op een bepaalde manier uitvoert, kan immers het gevolg zijn van 

verschillende oorzaken, zoals bijvoorbeeld hoffelijkheid, verdraagzaamheid, of de wens op de 

eigen wil door te drijven. Een bijkomend probleem ligt in het feit dat de uitvoering van een 

rechtshandeling niet altijd een reflectie is van de oorspronkelijke partijwil die bestond op het 

ogenblik dat de rechtshandeling opgemaakt is. De uitvoering van de rechtshandeling gebeurt 

na de totstandkoming ervan en de wil van mensen kan in de loop van de tijd veranderen. Een 

partij kan met zijn uitvoering dus gevolg geven aan een postcontractuele partijwil, die afwijkt 

van de originele. Ook de verklaringen over de eigen wil van de partijen zijn niet altijd even 

nuttig. De kennisgevingen van partijen voorafgaand aan de rechtshandeling zijn persoonlijk en 
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reflecteren niet altijd de gemeenschappelijke partijwil die bestond bij de redactie van de 

rechtshandeling zelf. Ook postcontractuele verklaringen zijn aanvaard als 

interpretatiehulpmiddel in subjectieve systemen, maar ook hier is omzichtigheid geboden. De 

wil van de partijen kan, de rechtshandeling gesloten, is in de loop van de tijd veranderen. 

Bovendien is het menselijk geheugen feilbaar. Wanneer er een geschil rijst, is de kans reëel dat 

partijen in hun verklaring, al dan niet met opzet, niet de werkelijke partijwil op het ogenblik 

van de opmaak van de rechtshandeling weergeven, maar de postcontractuele partijwil.  
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DEEL III: REGELS VAN 

VOORKEURINTERPRETATIE 

 INLEIDING 

 GEFASEERD SYSTEEM VAN INTERPRETATIE VAN RECHTSHANDELINGEN BESTAAT UIT DRIE 

FASEN – Uit deel 1, dat de basisinterpretatieregel beschreef, is gebleken dat de meest 

aangewezen manier van interpreteren bestaat uit een gefaseerde aanpak, die een combinatie 

vormt van interpretatietypes (nr. 295). In een eerste fase staat, in een systeem waar de 

wilsautonomie de basis vormt bij de totstandkoming van rechtshandelingen, de echte 

gemeenschappelijke bedoeling van de partijen centraal (type 1: interpretatie volgens de 

subjectieve werkelijke partijbedoeling). Wanneer deze onmogelijk te achterhalen valt, dringt 

zich onvermijdelijk een interpretatie volgens de redelijke partijbedoeling op. Hierbij valt de 

interpretatie volgens de geobjectiveerde werkelijke partijbedoeling (type 2A) te verkiezen 

boven de interpretatie volgens de objectieve partijbedoeling (type 2B), omdat dit model dichter 

aansluiting vindt bij de werkelijke bedoeling van de partijen. Nu biedt een interpretatie volgens 

deze twee fasen niet altijd een oplossing voor een geschil. Soms blijft niet enkel de subjectieve 

werkelijke bedoeling, maar ook de redelijke partijbedoeling onvindbaar. Om in dergelijke 

gevallen niet in een impasse te verzeilen, bestaat er een derde fase in de 

interpretatiewerkzaamheid, namelijk een uitlegging volgens de subsidiaire regels van 

voorkeurinterpretatie (nrs. 582 en volgende). Het gaat hier om objectieve regels, die er niet op 

gericht zijn de partijwil te ontbloten, maar interpretatiegeschillen op een andere manier willen 

beslechten, namelijk door een voorkeur uit te spreken voor een uitlegging die voor een bepaalde 

partij positief is. In die zin gaat het om autonome rechtsregels, zodat het karakter als 

interpretatieregels niet zo evident is.2106 Ze staan los van enige intentie van de partijen en gelden 

ook als er geen enkele aanwijzing te vinden is dat de betekenis van het contract op basis van 

een bepaling van voorkeurinterpretatie met de werkelijke bedoeling van de partijen strookt.2107 

Wij behandelen deze regels als interpretatieregels, omdat ze erop gericht zijn een oplossing te 

bieden voor interpretatiegeschillen.  

 REGELS VAN VOORKEURINTERPRETATIE (CONTRA PROFERENTEM-REGEL SENSU LATO) 

BESTAAN UIT REGEL IN FAVOREM CONSUMENTIS, CONTRA STIPULATOREM-REGEL, CONTRA 

VENDITOREM-REGEL, CONTRA PROFERENTEM-REGEL SENSU STRICTO EN REGEL CONTRA 

ASSICURATOREM – De regels van voorkeurinterpretatie worden gevat onder de brede 

verzamelnaam "contra proferentem sensu lato." Deze benaming is ontleend aan het Latijnse 

                                                 
2106 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 280. Frankrijk: M. LAMOUREUX, 

"L'interprétation des contrats de consommation", D. 2006, (2848) n° 12. Contra: J. FLOUR, J.-L. AUBERT en E. SAVAUX, Droit 

civil, Les obligations, 1. L'acte juridique, Parijs, A. Colin, 2008, n° 396, die van mening zijn dat artikel 1162 CC "énonce, aussi 

et surtout, un procédé de recherche de la volonté: si le créancier avait vraiment entendu acquérir tel droit, et que le débiteur 

ait accepté de le lui conférer, celui-là n'aurait pas manqué de le faire mentionner dans l'acte". 
2107 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 281. 
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adagium verba cartarum fortius accipiuntur contra proferentem,2108 een maxime erkend in alle 

onderzochte jurisdicties.2109 De concrete invulling van deze overkoepelende regel komt echter 

niet in alle jurisdicties overeen. Er bestaan, binnen deze brede regel, een aantal specifieke regels 

van voorkeurinterpretatie, met elk hun eigen werking en hun eigen toepassingsgebied. In 

sommige jurisdicties (Engeland, Nederland, harmonisatie-instrumenten) adresseert men in de 

huidige stand van het recht al deze specifieke regels met de algemene verzamelterm contra 

proferentem (sensu lato). Deze overkoepelende regel vindt in Engeland en Nederland haar 

grondslag in rechtspraak en rechtsleer, zonder wettelijke basis. Wel is één onderdeel ervan, 

namelijk de dwingende regel van voorkeurinterpretatie in favorem consumentis, opgenomen in 

de wet (nr. 581). De DCFR2110 en de Unidroit Principes2111 nemen de contra proferentem regel 

sensu lato dan weer wel op. Een meer gedifferentieerd systeem bestaat in België en Frankrijk, 

waar de interpretatieregel contra proferentem sensu lato als brede regel geen wettelijke basis 

heeft, maar uiteenvalt in een heel aantal regels, waarvan er sommige wel in de wet zijn 

vastgelegd:2112 de regel in favorem consumentis, de contra stipulatorem-regel, de contra 

venditorem-regel en de contra proferentem-regel sensu stricto. In België is daar sinds de 

inwerkingtreding van de nieuwe Verzekeringswet nog een extra regel bijgekomen, namelijk de 

regel contra assicuratorem. 

 DICHOTOMIE BINNEN REGELS VAN VOORKEURINTERPRETATIE TUSSEN DWINGENDE REGEL IN 

FAVOREM CONSUMENTIS EN SUBSIDIAIRE REGELS VAN VOORKEURINTERPRETATIE – Binnen 

de brede paraplu van de regel contra proferentem sensu lato bestaat er een dichotomie tussen 

de bepaling in favorem consumentis, een dwingende regel van voorkeurinterpretatie, aan de ene 

kant (regel van voorkeurinterpretatie type 1), en de andere, subsidiaire, regels van 

voorkeurinterpretatie aan de andere kant (regels van voorkeurinterpretatie type 2). De 

dichotomie tussen de dwingende (type 1) en de subsidiaire (type 2) categorie wordt mooi 

weerspiegeld in de Nederlandse terminologie, waar men, onder de overkoepelende benaming 

"contra proferentem", enerzijds de contra proferentem-regel vat, waarmee men op de 

dwingende rechtsregel in favorem consumentis doelt, en anderzijds het contra proferentem-

gezichtspunt, dat de andere regels van voorkeurinterpretatie omvat. De dwingende regel in 

favorem consumentis, die een omzetting vormt van artikel 5 Richtlijn 93/13/EEG van de Raad 

                                                 
2108 "De woorden van een geschrift moeten eerder geïnterpreteerd worden tegen de proferens." 
2109 De maxime speelt niet alleen een rol in de onderzochte landen, maar zelfs in alle Europese rechtssystemen, zie R. 

ZIMMERMANN, The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition, Oxford, Oxford University Press, 1996, 

639-642. 
2110 DCFR: Artikel II.–8:103 DCFR ("Interpretation against supplier of term or dominant party. (1) Where there is doubt 

about the meaning of a term not individually negotiated, an interpretation of the term against the party who supplied it is to be 

preferred. (2) Where there is doubt about the meaning of any other term, and that term has been established under the dominant 

influence of one party, an interpretation of the term against that party is to be preferred."). 
2111 Unidroit Principes: Artikel 4.6 Unidroit Principes ("Contra proferentem rule. If contract terms supplied by one party are 

unclear, an interpretation against that party is preferred."). 
2112 In dit het verband is het interessant ook te verwijzen naar de Code Civil du Québec, die in één en hetzelfde artikel de contra 

stipulatorem-, de contra proferentem sensu stricto- en de regel in favorem consumentis beschrijft: artikel 1432 CCQ: "Dans le 

doute, le contrat s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation et contre celui qui l'a stipulée. Dans tous les cas, il 

s'interprète en faveur de l'adhérent ou du consommateur". Zie voor meer uitleg over de ontstaansgeschiedenis van de contra 

proferentem-regel sensu lato: E. J. H. SCHRAGE, "Contra proferentem", VrA 2005, 36-48. 
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betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten,2113 is in alle onderzochte 

landen in de wet neergelegd.2114 De harmonisatie-instrumenten behandelen deze regel echter 

niet. De regel geeft een absolute voorrang weer voor de interpretatie in het voordeel van de 

consument in consumentenovereenkomsten.2115 In dit onderdeel beschrijven we de derde fase 

in de interpretatiewerkzaamheid, namelijk de uitlegging volgens de subsidiaire regels van 

voorkeurinterpretatie (regels van voorkeurinterpretatie type 2). We behandelen daarnaast ook 

de regel in favorem consumentis. We bekijken dus de contra stipulatorem-regel (nrs. 627 en 

nrs. 716 en volgende), de contra venditorem-regel (nrs. 610 en volgende en nrs. 666 en 

volgende), de contra proferentem-regel sensu stricto (nrs. 618 en volgende en nrs. 682 en 

volgende), de regel contra assicuratorem (nrs. 624 en volgende en nrs. 693 en volgende) en de 

regel in favorem consumentis (nr. 607 en nrs. 653 en volgende). De reden voor de opname van 

deze laatste regel is de concrete invulling van de bepaling in het voordeel van de consument. 

De regel is dan wel niet subsidiair, maar is qua opzet en inhoud zo verwant aan de andere regels 

van voorkeurinterpretatie, dat deze niet kan ontbreken.  

                                                 
2113 Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, Pb. 

L. 21 april 1993, 29 – 34. 
2114 Artikel VI.37§1 WER ("§1. Indien alle of bepaalde bedingen van een overeenkomst tussen een onderneming en een 

consument schriftelijk zijn, moeten ze op duidelijke en begrijpelijke wijze zijn opgesteld. §2. In geval van twijfel over de 

betekenis van een beding, prevaleert de voor de consument gunstigste interpretatie. Deze interpretatieregel is niet van 

toepassing in het kader van de vordering tot staking bedoeld in boek XVII. Een overeenkomst tussen een onderneming en een 

consument kan onder meer worden geïnterpreteerd aan de hand van de handelspraktijken die er rechtstreeks verband mee 

houden."). Frankrijk: Artikel L133-2 Code de la Consommation ("Les clauses des contrats proposés par les professionnels 

aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles 

s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Le présent alinéa n'est 

toutefois pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 421-6."). Nederland: Artikel 6:238 lid 2 

Nederlands BW ("Bij een overeenkomst als bedoeld in de artikelen 236 en 237 moeten de bedingen duidelijk en begrijpelijk 

zijn opgesteld. Bij twijfel over de betekenis van een beding, prevaleert de voor de wederpartij gunstigste uitleg."). Engeland: 

Regulation 7 UTCCR ("Written contracts. (1) A seller or supplier shall ensure that any written term of a contract is expressed 

in plain, intelligible language. (2) If there is doubt about the meaning of a written term, the interpretation which is most 

favourable to the consumer shall prevail but this rule shall not apply in proceedings brought under regulation 12."). 
2115 Zie, voor meer informatie over deze bepaling, J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", 

TPR 2014, 989-1054.  
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 ONTSTAAN EN EVOLUTIE VAN DE REGELS VAN 

VOORKEURINTERPRETATIE 

A. INLEIDING 

 BESTAAN GENERIEKE OF SPECIFIEKE REGELS VAN VOORKEURINTERPRETATIE FLUCTUEERT 

TIJDENS DE GESCHIEDENIS – De drie subsidiaire regels van voorkeurinterpretatie, namelijk 

contra stipulatorem, contra venditorem en contra proferentem sensu stricto, vinden alle hun 

oorsprong in bepalingen uit het Romeins recht. De Digesten maakten een duidelijk onderscheid 

tussen deze bepalingen. In de middeleeuwen kreeg de contra proferentem-regel sensu lato 

langzaam vorm. Het onderscheid tussen de regels contra stipulatorem, contra venditorem en 

contra locatorem vervaagde door de eeuwen heen, en ze culmineerden samen in de contra 

proferentem-regel sensu lato. Tijdens de periode van het humanisme ging de slinger al weer 

lichtjes de andere kant op, met DONELLUS die opnieuw een regel contra stipulatorem beschreef. 

DOMAT en POTHIER, die zich voornamelijk inspireerden op de Digesten-teksten, beschreven 

verschillende specifieke regels van voorkeurinterpretatie.  

 BESTAAN GENERIEKE OF SPECIFIEKE REGELS VAN VOORKEURINTERPRETATIE VERSCHILT 

VANDAAG NAARGELANG JURISDICTIE – Via DOMAT en POTHIER kwamen de regels contra 

stipulatorem en contra venditorem uiteindelijk in de Franse en Belgische Code Civil en in het 

oud Nederlands Burgerlijk Wetboek terecht. Contra proferentem sensu stricto bleef een grote 

afwezige. Hieraan wordt geremedieerd in de nieuwe Franse Code Civil, die in werking treedt 

op 1 oktober 2016. De expliciete opsplitsing van de contra proferentem-regel sensu lato in 

concrete, specifieke regels, gebeurde niet in alle onderzochte jurisdicties. Zo kent men in de 

harmonisatie-instrumenten, in Engeland en in Nederland vandaag de dag enkel een algemene 

contra proferentem-regel sensu lato. Wel is, in navolging van artikel 5 Richtlijn 93/13/EEG 

van de Raad betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten,2116 de regel in 

favorem consumentis in alle onderzochte landen in de wet neergelegd.2117 

                                                 
2116 Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, Pb. 

L. 21 april 1993, 29 – 34. 
2117 België: Artikel VI.37§1 WER ("§1. Indien alle of bepaalde bedingen van een overeenkomst tussen een onderneming en 

een consument schriftelijk zijn, moeten ze op duidelijke en begrijpelijke wijze zijn opgesteld. §2. In geval van twijfel over de 

betekenis van een beding, prevaleert de voor de consument gunstigste interpretatie. Deze interpretatieregel is niet van 

toepassing in het kader van de vordering tot staking bedoeld in boek XVII. Een overeenkomst tussen een onderneming en een 

consument kan onder meer worden geïnterpreteerd aan de hand van de handelspraktijken die er rechtstreeks verband mee 

houden."). Frankrijk: Artikel L133-2 Code de la Consommation ("Les clauses des contrats proposés par les professionnels 

aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles 

s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Le présent alinéa n'est 

toutefois pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 421-6."). Nederland: Artikel 6:238 lid 2 

Nederlands BW ("Bij een overeenkomst als bedoeld in de artikelen 236 en 237 moeten de bedingen duidelijk en begrijpelijk 

zijn opgesteld. Bij twijfel over de betekenis van een beding, prevaleert de voor de wederpartij gunstigste uitleg."). Engeland: 

Regulation 7 UTCCR ("Written contracts. (1) A seller or supplier shall ensure that any written term of a contract is expressed 

in plain, intelligible language. (2) If there is doubt about the meaning of a written term, the interpretation which is most 

favourable to the consumer shall prevail but this rule shall not apply in proceedings brought under regulation 12."). 
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B. ROMEINS RECHT (8E EEUW VOOR CHRISTUS TOT 6E EEUW NA CHRISTUS) 

 INTERPRETATIEREGEL CONTRA STIPULATOREM UIT DIGESTEN VOOR EENZIJDIG CONTRACT 

STIPULATIO – De eerste vermelding van de contra stipulatorem-regel, is terug te vinden in de 

Digesten, waar CELSUS weergaf: "Cum quaeritur in stipulatione quid acti sit, ambiguitas contra 

stipulatorem est".2118 Ook ULPIANUS haalde deze regel aan: "In stipulationibus cum quaeritur 

quid actum sit, verba contra stipulatorem interpretanda sunt".2119 Deze bepalingen verwezen 

naar de interpretatie van een specifieke soort preklassieke formalistische Romeinsrechtelijke 

contracten, namelijk de stipulatio.2120 Deze soort eenzijdige overeenkomsten kon elke inhoud 

hebben. De geldigheid van het contract hing af van het in acht nemen van formele vereisten. 

De stipulator, de schuldeiser, stelde aan de wederpartij, de promissor, een vraag en de 

promissor voltooide de overeenkomst door via herhaling van de woorden uit de vraag 

bevestigend te antwoorden. De stipulator was de crediteur van de verbintenis, die zich een 

toezegging liet doen door de debiteur, de promissor. In de gebruikte formule moest het woord 

"spondere" (beloven) opgenomen zijn. In deze contractvorm ging het initiatief uit van de 

stipulator. Hij koos zelf de bewoordingen die volgens hem het best zijn bedoeling uitdrukten 

en lag aan de basis van de formulering van de verbintenissen van de promissor. De promissor 

deed niets anders dan de voorgekauwde formulering herhalen, aangevuld met "spondeo", of 

eenvoudigweg het woord "spondeo" alleen te uiten.2121 Waren er dus onduidelijkheden, dan 

was dat volledig aan de stipulator te wijten, wat een interpretatie in zijn nadeel rechtvaardigde. 

De tegenhanger van deze interpretatieregel in het nadeel van de stipulator, is natuurlijk een 

uitlegging in het voordeel van de promissor, zoals we bij CELSUS lezen: "Bijna altijd 

interpreteren we in het voordeel van de promissor, aangezien de stipulator vrij was de woorden 

in ruime zin te formuleren."2122 

 INTERPRETATIEREGELS CONTRA VENDITOREM EN CONTRA LOCATOREM UIT DIGESTEN 

VOOR EMPTIO-VENDITIO EN LOCATIO-CONDUCTIO – De interpretatierichtlijn uit de stipulatio 

kon niet zonder meer doorgetrokken worden naar contracten waar geen stipulator aan te wijzen 

viel. Kon het principe echter niet per analogiam toepassing vinden?2123 Met betrekking tot het 

koop- (emptio-venditio) en het huurcontract (locatio-conductio) bestond daar in Rome alleszins 

een consensus over. Een verkoper of een verhuurder die een bepaald beding wilde 

overeenkomen, kon zelf zorgen dat het beding zonder dubbelzinnigheden geformuleerd was en 

moest de gevolgen dragen van onduidelijkheid: "Het beviel de ouden een onduidelijk of ambigu 

                                                 
2118 D. 34, 5, 26. "Wanneer men in een contract nagaat wat er overeengekomen is, moet dubbelzinnigheid tegen de stipulator 

uitgelegd worden". 
2119 D. 45, 1, 38, 18. "Wanneer men in contracten onderzoekt was er overeengekomen is, moeten de woorden tegen de stipulator 

geïnterpreteerd worden". 
2120 Voor meer uitleg over de stipulatio, zie Oxonica Energy Limited v Neuftec Limited [2008] EWHC 2127 (Pat); [2008] WL 

3909365, voetnoot 17; E. J. H. SCHRAGE, "Contra proferentem", VrA 2005, 38-39; H. E. TROJE, "'Ambiguitas contra 

stipulatorem", SDHI 1961, 121-158; J. M. VAN DUNNÉ, Verbintenissenrecht. Deel 1. Contractenrecht, Deventer, Kluwer, 2004, 

198-199. 
2121 Bijvoorbeeld: "Spondesne mihi dare centum?" – "Spondeo." ("Beloof je me honderd te geven?" – "Ik beloof het."). 

Voorbeeld ontleend aan F. X. TESTU, "Le juge et le contrat d'adhésion", JCP 1993, I, (3673) n° 1. 
2122 D. 45, 1, 99. "Ac fere secundum promissorem interpretamur, quia stipulatorem liberum fuit verba late concipere". 
2123 E. J. H. SCHRAGE, "Contra proferentem", VrA 2005, 39-40. 
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beding schade te laten berokkenen aan de verkoper en aan de verhuurder, in wiens macht het 

lag de overeenkomst duidelijker neer te schrijven."2124 Op die manier ontstonden de 

interpretatieregels contra venditorem (in het nadeel van de verkoper) en contra locatorem (in 

het nadeel van de verhuurder). 

 GEEN EXPLICIETE VERMELDING CONTRA PROFERENTEM IN DIGESTEN – Op de mogelijkheid 

tot analoge toepassing van de contra stipulatorem-regel op andere rechtshandelingen dan koop 

en huur, werd in de Digesten niet gealludeerd. Van een contra proferentem-regel sensu stricto, 

die louter van toepassing was op standaard- en toetredingscontracten, was nog niet expliciet 

sprake. Omwille van de grote verwantschap met contra stipulatorem, contra venditorem en 

contra locatorem, neemt men wel aan dat ook de grondslag van contra proferentem sensu 

stricto in het Romeins recht moet gezocht worden. Alle regels van voorkeurinterpretatie zijn 

"zonder enige twijfel loten van dezelfde stam, […] die zijn wortels heeft in het Romeinse 

recht."2125 

C. MIDDELEEUWS RECHT (6E TOT 14E EEUW) 

§1. Inleiding 

 MIDDELEEUWSE GLOSSATOREN EN COMMENTATOREN VERDUIDELIJKTEN D. 2, 14, 39 

(CONTRA VENDITOREM EN CONTRA LOCATOREM) – In de middeleeuwen verduidelijkten 

glossatoren en commentatoren de Digesten. De glossen bij en de commentaren op de regels van 

voorkeurinterpretatie concentreerden zich bij de vermelde bepaling contra venditorem en 

contra locatorem van de hand van PAPINIANUS. De glossen en commentaren bij de andere 

interpretatiebepalingen omvatten veelal kruisverwijzingen, maar geen inhoudelijke informatie. 

Deze opmerkingen omvatten uiteenlopende onderwerpen, zoals de vraag wat het verschil was 

tussen "duistere" en "dubbelzinnige" bepalingen, of de rechter op zoek moest gaan naar de partij 

die verantwoordelijk was voor de formulering van een onduidelijk beding, en op welke soorten 

contracten deze regel van toepassing kon zijn. Op die manier ontstond een grote, 

onoverzichtelijke en chaotische verzameling van glossen en commentaar bij de teksten. 

§2. Glossatoren 

A. Bassianus 

 REGEL CONTRA STIPULATOREM, CONTRA VENDITOREM, CONTRA LOCATOREM EN CONTRA 

PROFERENTEM SENSU STRICTO EN KREGEN PLAATS AAN HET EINDE VAN DE HIËRARCHIE – Op 

                                                 
2124 D. 2, 14, 39 (PAPINIANUS): " Veteribus placet pactionem obscuram vel ambiguam venditori et qui locavit nocere, in quorum 

fuit potestate legem partius conscribere." Zie ook D. 18, 1, 21 (PAULUS): "Labeo scripsit obscuritatem pacti nocere potius 

debere venditori qui id dixerit quam emptori, quia potuit re integra apertius dicere." ("Labeo heeft geschreven dat de 

onduidelijkheid van een beding eerder schade moest berokkenen aan de verkoper, die het heeft opgesteld, dan aan de koper, 

omdat hij het, voordat het tot stand gekomen was, duidelijker had kunnen formuleren".) en D. 50, 17, 172 (PAULUS): "In 

contrahenda venditione ambiguum pactum contra venditorem interpretandum est." ("Bij het sluiten van een koop moet een 

dubbelzinnig contract tegen de verkoper geïnterpreteerd worden.). 
2125 E. J. H. SCHRAGE, "Contra proferentem", VrA 2005, 37. 
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het einde van de twaalfde eeuw probeerde Johannes BASSIANUS orde te scheppen in de chaos 

door de interpretatierichtlijnen die aan het Corpus Iuris Civilis te ontlenen vielen, te 

systematiseren. Met betrekking tot de regels van voorkeurinterpretatie schreef hij: "Als het 

onduidelijk is welke lezing het meest waarschijnlijk is, dan geldt de regel van D. 2, 14, 39 en 

moet er in het nadeel van de stipulator, de verkoper of de verhuurder, in ieder geval in het 

nadeel van diegene die het beding opgesteld heeft, gekozen worden." De beschreven bepaling, 

die een glosse vormde bij een regel over interpretatie in het nadeel van de verkoper en de 

verhuurder, ging verder dan een opsomming van contra stipulatorem, contra venditorem en 

contra locatorem. Aan de ene kant voegde BASSIANUS een vierde regel van 

voorkeurinterpretatie toe, namelijk de uitleg in het nadeel van de partij die het beding heeft 

opgesteld. Dit is in feite de regel contra proferentem sensu stricto. Aan de andere kant beschreef 

hij de subsidiariteit van de regels van voorkeurinterpretatie. Op die manier vormde Johannes 

BASSIANUS een belangrijke stap in de evolutie van de interpretatiebepaling. In het Romeinse 

recht bestonden er namelijk heel wat onzekerheden over de regels van voorkeurinterpretatie. 

De regel die hij beschreef, was in feite de contra proferentem-regel sensu lato: de 

gemeenschappelijke noemer van de regels contra stipulatorem, contra venditorem, contra 

locatorem en contra proferentem sensu stricto.2126  

B. Azo 

 REGEL CONTRA STIPULATOREM, CONTRA VENDITOREM EN CONTRA LOCATOREM – Een 

gelijkaardige regel was terug te vinden bij AZO: "Regula est contra stipulatorem, venditorem, 

locatorem, interpretandum esse."2127 Hij vermeldde echter de bepaling contra proferentem 

sensu stricto niet.  

C. Accursius 

 REGEL CONTRA PROFERENTEM SENSU LATO – Een eerste expliciete verwijzing naar de contra 

proferentem-regel sensu lato, was echter niet te vinden bij BASSIANUS of AZO, maar wel bij 

AZO'S leerling ACCURSIUS, die in zijn glosse bij D. 2, 14, 39 expliciet het woord proferens in 

de mond nam: "Sed videtur quod secundum proferentem debeat interpretatri ut D. 5, 1, 66."2128 

Met zijn glosse doelde ACCURSIUS op de contra proferentem-regel sensu lato, aangezien deze 

een uitlegging vormde bij een regel die de verschillende regels van voorkeurinterpretatie naast 

elkaar behandelde. De regel waar hij naar verwees, gaf een interpretatie in het voordeel van de 

proferens weer. ACCURSIUS haastte zich echter toe te voegen dat een heel aantal bepalingen uit 

                                                 
2126 Oxonica Energy Limited v Neuftec Limited [2008] EWHC 2127 (Pat); [2008] WL 3909365, voetnoot 17 ("It was the 

commentators and glossators of the late medieval period who generalised the expressions in order to tackle a wider range of 

contracts, and they arrived at 'ambiguitas contra proferentem'."); P. CSERNE, "Policy considerations in contract interpretation: 

the contra proferentem rule from a comparative law and economics perspective" in G. RADHIKA, Contract Theory - Corporate 

Law, Hyderabad, ICFAI University Press, 2009, 81. 
2127 AZO, Brocardica aurea, Rubrica IV. De Pactis, 3: "De regel is dat er tegen de stipulator, de verkoper en de verhuurder 

moet uitgelegd worden." 
2128 "Maar het lijkt op basis van D. 5, 1, 66 alsof we in het voordeel van de proferens moeten interpreteren." Zie H. E. TROJE, 

"'Ambiguitas contra stipulatorem", SDHI 1961, 111; R. ZIMMERMANN, The Law of Obligations: Roman Foundations of the 

Civilian Tradition, Kaapstad, Juta, 1990, 640. 
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de Digesten deze aanpak tegenspraken en dat een dergelijke regel ook niet zinvol zou zijn. Hij 

hing dus ook, met expliciete verwijzing naar Johannes BASSIANUS, de contra proferentem-regel 

aan.  

§3. Commentatoren 

 BARTOLUS BESCHREEF REGEL CONTRA PROFERENTEM SENSU LATO EN VULDE DEZE IN ALS 

CONTRA PROFITENTEM – BARTOLUS de Saxoferrato ging verder op het standpunt van Johannes 

BASSIANUS en voegde er nog een aantal interessante verduidelijkingen aan toe. Bij D. 2, 14, 39 

ging hij expliciet in op het koopcontract: "Een beding moet dus altijd geïnterpreteerd worden 

tegen hem, in het voordeel van wie het opgesteld is."2129 De daarop volgende commentaar lag 

in dezelfde lijn: als een verkoper, een verhuurder, of, meer algemeen, een stipulator, een beding 

in een overeenkomst heeft opgenomen, heeft hij dit over het algemeen gedaan in zijn eigen 

voordeel. Een herformulering van de bestaande regel was dus aan de orde: "Interpretatie moet 

gebeuren tegen de proferens, ofwel tegen hem in wiens voordeel een beding wordt 

ingeroepen."2130 Bij BARTOLUS was er dus expliciet sprake van een contra proferentem-regel 

(sensu lato). De proferens was gelijk aan de persoon die voordeel haalde uit de clausule: zo 

werd contra proferentem ingevuld als contra profitentem (in het nadeel van de partij die ervan 

profiteert). BARTOLUS poneerde niet enkel de regel, maar gaf er ook een rechtvaardiging van: 

"Omdat, wanneer iemand zijn intentie fundeert op basis van een beding, dit beding zijn intentie 

moet bewijzen. […] Interpretatie moet gebeuren tegen de persoon die zijn interpretatie fundeert 

op het geformuleerde beding, omdat, als het onduidelijk of dubbelzinnig is, het zijn intentie niet 

bewijst."2131 Op die manier zag BARTOLUS in feite twee legitimaties van de contra proferentem-

regel sensu lato: aan de ene kant de bescherming van een zwakke partij, en aan de andere kant 

een bewijsregel: wie zijn intentie niet kon bewijzen, moest een interpretatie in zijn nadeel 

ondergaan. BARTOLUS becommentarieerde echter niet enkel de regel van PAPINIANUS, maar 

ook de door PAULUS geformuleerde regel van D. 18, 1, 34. Hierbij borduurde hij verder op zijn 

eerdere commentaar, met in het achterhoofd de gedachte dat in de meeste gevallen de partij die 

profiteert van een beding, de schuldeiser is: "Bij twijfel moet interpretatie gebeuren tegen de 

schuldeiser".2132  

D. HUMANISME (14E TOT 16E EEUW) 

§1. Inleiding 

 MEER CONCRETE REGELS VAN VOORKEURINTERPRETATIE – Tijdens het humanisme ontstond 

er een vernieuwde aandacht voor de klassieke oudheid. Tijdens deze periode ging de slinger al 

                                                 
2129 "Debet ergo pactum interpretari semper contra eum, pro quo apponitur." 
2130 "Interpretatio fit contra proferentem seu contra eum, pro quo profertur."  
2131 "Quia, cum ipse fundet intentionem suam ex pacto, pactum debet eius intentionem probare […] interpretatio fieret contra 

qui ex dicto pacto fundat intentionem suam, […] quia si est obscurum vel ambiguum, intentionem suam non probat." 
2132 " In dubio fit interpretatio contra creditorem." 
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weer lichtjes de andere kant op. Men onderscheidde opnieuw meer concrete regels van 

voorkeurinterpretatie. 

§2. Donellus 

 REGEL CONTRA STIPULATOREM ALS SUBSIDIAIRE REGEL – Tegen de tijd dat Hugo GROTIUS 

zijn De Iure Belli ac Pacis schreef, was de visie op het contract helemaal anders dan ervoor. 

Een belangrijke pijler in deze evolutie was DONELLUS.2133 Hij stond aan de oorsprong van de 

causa-leer, de algemene verbintenisrechtelijke regel dat een contract enkel geldig tot stand 

gekomen is als het een degelijke causa heeft.2134 DONELLUS onderscheidde, in navolging van 

zijn voorgangers, een heel aantal, hiërarchisch opgestelde, interpretatieregels.2135 Leidde geen 

ervan tot een oplossing van de bestaande contractuele dubbelzinnigheid, dan kwam, subsidiair, 

de contra stipulatorem-regel in het vizier: "Ambiguitas […] contra stipulatorem interpretanda 

est."2136 

§3. Grotius 

 GEEN EXPLICIETE VERMELDING REGELS VAN VOORKEURINTERPRETATIE – Centraal in 

GROTIUS' visie op contracten stond het belang van de aanvaarding: de toezegging van de 

toekomstige schuldenaar lag aan de basis van de totstandkoming van een contract.2137 Slechts 

door de aanvaarding kon een gemaakte belofte bindend worden, met als gevolg dat er een – 

wederkerig – contract gesloten werd. TROJE interpreteert GROTIUS' leer alsof uitlegging van de 

overeenkomst moest gebeuren vanuit het standpunt van de belover, vanuit zijn bedoeling en 

vanuit de door hem gehanteerde formulering.2138 De typische eigenheid van de 

Romeinsrechtelijke formele transacties, waarbij verbintenissen in feite tot stand kwamen via 

het handelen van de toekomstige schuldeiser, was GROTIUS vreemd, aldus TROJE. Deze 

gewijzigde visie op het contract resulteerde volgens hem in een tegenovergestelde idee over 

interpretatie: "Daarom moet een intentie die voldoende is aangeduid voor vanzelfsprekend 

gehouden worden tegen de persoon die er de indicatie toe gaf." 2139 De voorgaande zin maakt 

deel uit van een passage waarin GROTIUS ingaat op de intentie van een partij: "Geen enkele 

tekens op basis van handelingen van de geest, zijn bekleed met mathematische zekerheid, maar 

enkel met waarschijnlijkheid. Want mensen kunnen met woorden iets anders zeggen dan ze 

willen en voelen en ze kunnen veinzen door middel van hun daden. De natuur van de menselijke 

                                                 
2133 H. E. TROJE, "'Ambiguitas contra stipulatorem", SDHI 1961, 104-105. 
2134 L. WAELKENS, "De oorsprong van de causaliteit bij contractuele verbintenissen" in B. DAUWE e.a. (eds.), Liber amicorum 

Ludovic De Gryse, Brussel, Larcier, 2010, 677-679. 
2135 DONELLUS ad D. 34, 5, 21. Zie ook H. E. TROJE, "'Ambiguitas contra stipulatorem", SDHI 1961, 104-105. 
2136 "Dubbelzinnigheid moet geïnterpreteerd worden tegen de stipulator." DONELLUS ad D. 34, 5, 21. Zie ook H. E. TROJE, 

"'Ambiguitas contra stipulatorem", SDHI 1961, 104-105. 
2137 GROTIUS, De Iure Belli ac Pacis, 2, 16, 32: Antequam vero accepta sit conditio, ne eum quidem teneri qui obtulit, certum 

est. Nullum enim adhuc ius quaesitum est, ut ex his quae de promissione supra diximus apparet. "Maar het is zeker dat de 

partij die een aanbod heeft gedaan niet gebonden is, voor de voorwaarde aanvaard is. Er is immers tot op dat moment geen 

enkel recht te vinden, zoals reeds duidelijk is uit wat we hierboven over de belofte gezegd hebben."  
2138 H. E. TROJE, "'Ambiguitas contra stipulatorem", SDHI 1961, 106-107. 
2139 GROTIUS, De Iure Belli ac Pacis, 2, 4, 3. "Ideo quod sufficienter indicatum est, pro vero habetur adversus eum, qui indicat." 

Zie ook H. E. TROJE, "'Ambiguitas contra stipulatorem", SDHI 1961, 106-107. 
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samenleving vraagt echter dat handelingen van de geest, die op voldoende wijze zijn aangeduid, 

niet zonder gevolg zijn. Daarom moet een intentie die voldoende is aangeduid voor 

vanzelfsprekend gehouden worden tegen de persoon die er de indicatie toe gaf."2140 TROJE 

verbindt deze passage met een andere: "Met betrekking tot hetgene wat Plutarchus interresseert 

in zijn Symposiaca, met name de vraag of er meer aandacht moet geschonken worden aan de 

woorden van de persoon die een voorwaarde aanbiedt dan aan de woorden van de partij die 

deze aanvaardt, lijkt het zo te zijn dat, wanneer de persoon die aanvaardt diegene is die belooft, 

zijn woorden vorm geven aan de transactie, als deze volledig en op zichzelf perfect zijn. Want 

als ze, ter bevestiging, kijken naar de woorden van de partij die aanbiedt, dan zullen ze, op 

basis van de natuur van relatieve woorden, herhaald lijken in de belofte."2141
 Gecombineerd 

begrijpt TROJE de visie van GROTIUS als volgt: als iemand voldoende duidelijk zijn bedoeling 

uit, wordt de tegenpartij, die immers expliciet toestemming uitspreekt, verondersteld deze 

intentie begrepen te hebben, zodat de woorden tegen die tegenpartij moeten geïnterpreteerd 

worden. Wie aanvaardt, maakt, met zijn toestemming, de geformuleerde woorden tot de zijne. 

Deze persoon kan dan beschouwd worden als de persoon "die er de indicatie toe gaf". Is dit 

echt wat GROTIUS bedoeld heeft? Predikte hij hier werkelijk een regel in favorem stipulatoris? 

Of is deze tamelijk gekunstelde tekstinterpretatie van TROJE niet de juiste? Het is alleszins 

duidelijk dat GROTIUS de bekende contra stipulatorem- en contra proferentem-bepalingen niet 

expliciet opnam in zijn theorie rond de interpretatie van (wederkerige) overeenkomsten.  

E. DOMAT EN POTHIER (17E – 18E EEUW) 

 OVERNAME REGEL CONTRA STIPULATOREM UIT DIGESTEN DOOR DOMAT EN POTHIER – 

Tegen het einde van de middeleeuwen bundelde men de regels van voorkeurinterpretatie samen 

onder de generieke term "contra proferentem". Na het convergeren van de regels, ging de 

slinger echter stilletjesaan opnieuw de andere kant uit en werden de regels terug opgesplitst. Of 

GROTIUS nu al dan niet een regel in favorem stipulatoris aanhing, moge dan onduidelijk zijn, 

maar het is wel zeker dat na hem de contra stipulatorem-regel opnieuw aanhang kon 

genieten.2142 Uiteindelijk bracht dit met zich mee dat DOMAT in Les lois civiles dans leur ordre 

naturel, met verwijzing naar de teksten van de Digesten, als zesde interpretatieregel de 

"interprétation en faveur de celui qui est obligé" opnam. In zijn Traité des Obligations citeerde 

POTHIER een heel aantal Digestenteksten, die hij ordende volgens het hiërarchische schema van 

Johannes BASSIANUS. Hij incorporeerde als zevende interpretatieregel de bepaling "dans le 

doute, une clause doit s'interpréter contre celui qui a stipulé quelque chose et à la décharge de 

                                                 
2140 GROTIUS, De Iure Belli ac Pacis, 2, 4, 3: "Signa autem nulla de animi actibus certitudinem habent mathematicam, sed 

probabilem tantum. Nam et verbis eloqui aliud possunt homines quam quod volunt et sentiunt et factis simulare. Neque tamen 

patitur natura humanae societatis, ut actibus animi sufficienter indicatis nulla sit efficacia. Ideo quod sufficienter indicatum 

est, , pro vero habetur adversus eum, qui indicat.. Ac de verbis quidem expedita res." Zie ook H. E. TROJE, "'Ambiguitas contra 

stipulatorem", SDHI 1961, 106-107. 
2141 GROTIUS, De Iure Belli ac Pacis, 2, 16, 32: De eo vero quod Plutarchus in symposiacis movet, condicionem offerentis an 

accipientis verba attendi magis debeant, ita videtur, cum accipiens hic sit qui promittit, eius verba formam dare negotio, si 

absoluta et in se perfecta sint. Nam si per affirmationem respiciant verba offerentis, tunc ea ipsa ex natura vocum relativarum 

repetita in promissione videbuntur. Zie ook H. E. TROJE, "'Ambiguitas contra stipulatorem", SDHI 1961, 106-107. 
2142 H. E. TROJE, "'Ambiguitas contra stipulatorem", SDHI 1961, 106. 
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celui qui a contracté l'obligation".2143 Hij verwees ter verantwoording van deze regel naar de 

vernoemde bepalingen van de Digesten.  

 OVERNAME REGEL CONTRA VENDITOREM EN CONTRA LOCATOREM UIT DIGESTEN DOOR 

DOMAT – Hetzelfde gebeurde met de regel contra venditorem.2144
 DOMAT formuleerde de 

contra venditorem-bepaling terug als aparte regel en voegde er in één beweging een 

transparantievereiste aan toe: "Le vendeur est obligé d'expliquer clairement et nettement quelle 

est la chose vendue, en quoi elle consiste, ses qualités, ses défauts et tout ce qui peut donner 

lieu à quelque erreur ou malentendu. Et s'il y a dans son expression de l'ambiguité, de 

l'obscurité ou quelque vice, l'interprétation s'en fait contre lui".2145 In zijn studie van het 

huurcontract herhaalde hij deze regel, maar dan toegepast op de huur: "Le bailleur est obligé 

de faire entendre au preneur en quoi consiste la chose qu'il baille et d'en expliquer les défauts, 

et tout ce qui peut donner sujet à quelque erreur ou malentendu. Et s'il a usé de quelque 

obscurité ou de quelque ambiguïté, l'interprétation s'en fera contre lui."2146  

F. ONTSTAAN MODERNE REGELGEVING (19E EEUW) 

§1. Subsidiaire regels van voorkeurinterpretatie  

 OVERNAME REGEL CONTRA STIPULATOREM VAN DOMAT EN POTHIER IN BELGISCH-FRANSE 

EN OUDE NEDERLANDSE CODE CIVIL MET AANPASSING FORMULERING IN NIEUWE FRANSE 

CODE CIVIL – De redacteurs van de Franse en Belgische Code Civil en het oud Nederlands 

Burgerlijk Wetboek hebben zich wat betreft de interpretatieregels in zeer grote mate gesteund 

op DOMAT en POTHIER. Zij volgden dan ook de evolutie waarbij de generieke regel contra 

proferentem opnieuw werd opgesplitst in specifieke regels. De zevende interpretatieregel van 

POTHIER, die de regel contra stipulatorem behandelde, is daarom bijna letterlijk overgenomen 

in het Belgische en het Franse Burgerlijk Wetboek van 1804, namelijk in artikel 1162 

BW/CC.2147 Met de Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des 

contrats, du régime général et de la preuve des obligations is de formulering van contra 

stipulatorem in de Franse Code Civil aangepast. Deze schrijft nu een interpretatie voor "contre 

le créancier" en "en faveur du débiteur".2148 Het Nederlands Burgerlijk Wetboek van 1838 nam 

de contra stipulatorem-regel over van de Code Civil. Artikel 1385 oud Nederlands BW kwam 

quasi letterlijk overeen met de Belgische versie: "In geval van twijfel wordt eene overeenkomst 

                                                 
2143 R. J. POTHIER, Traité des Obligations, Parijs, Debure, 1764, n° 97. 
2144 DE CALLATAŸ geeft de oorsprong van contra venditorem uit contra proferentem aan in zijn bespreking van artikel 1602 

BW, waar hij verwijst naar de contra proferentem-bepaling: "L'article 1602 semble n'être qu'un vestige d'une règle plus 

générale, à peu près oubliée, mais qui, toutefois, a laissé des traces, subsiste encore confusément dans l'esprit des juristes, ou 

plutôt même continue à s'imposer parfois confusément à eux". Zie E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, 

Brussel, Bruylant, 1947, 143. 
2145 J. DOMAT, Les lois civiles dans leur ordre naturel, Parijs, Ed. Jean Baptise Coignard, 1696, n° I, II, XI, XIV. 
2146 J. DOMAT, Les lois civiles dans leur ordre naturel, Parijs, Ed. Jean Baptise Coignard, 1696, n° I, IV, III, X. 
2147 Artikel 1162 BW ("In geval van twijfel wordt de overeenkomst uitgelegd ten nadele van hem die bedongen heeft en ten 

voordele van hem die zich verbonden heeft."). Frankrijk: Artikel 1162 CC ("Dans le doute, la convention s'interprète contre 

celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation."). 
2148 Frankrijk: Artikel 1190 nieuw Frans CC ("Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en 

faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé."). 
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uitgelegd ten nadeele van dengenen die iets bedongen, en ten voordeele van hem die zich 

verbonden heeft." 

 OVERNAME REGEL CONTRA VENDITOREM VAN DOMAT IN BELGISCH-FRANSE EN OUD 

NEDERLANDSE CODE CIVIL, MAAR GEEN OVERNAME REGEL CONTRA LOCATOREM – Ook 

DOMATS contra venditorem bepaling, inclusief de transparantievereiste, is opgenomen in de 

Frans-Belgische Code Civil, meer bepaald in artikel 1602 BW/CC.2149 Artikel 1509 oud 

Nederlands BW is zeer vergelijkbaar met de Belgische Nederlandstalige versie: "De verkoper 

is gehouden om duidelijk uit te drukken waartoe hij zich verbindt; alle duistere en dubbelzinnige 

bedingen worden te zijnen nadele uitgelegd." Opvallend is het feit dat de contra locatorem-

regel uiteindelijk niet is opgenomen in de Code Civil, noch in het oud Nederlands BW, en dus 

de dag van vandaag niet meer als een aparte bepaling geldt.2150 De facto oordeelt de rechter nog 

steeds vaak in het voordeel van de huurder, maar vindt hiervoor een grond in de regel in favorem 

consumentis, artikel 1162 BW of in de contra proferentem-bepaling sensu stricto.2151  

Een verhuurd warmwatertoestel ontplofte. Het contract bevatte een exoneratiebeding: "De 

gasmaatschappij is niet aansprakelijk voor de schade of enig ander gevolg dat door het 

plaatsen, het overplaatsen, het wegnemen, het gebruik of het misbruik van het in huur gegeven 

toestel en bijhorigheden zou kunnen ontstaan." De huurder vond dat de schade ontstaan was 

door het verborgen gebrek, naar aanleiding van het gebruik van het toestel. De verhuurder was 

van mening dat de schade ontstaan was door het gebruik, zodat ze niet aansprakelijk was. Het 

was onduidelijk wat er juist met "gebruik" bedoeld werd, zodat interpretatie nodig was. De 

rechter oordeelde in het voordeel van de huurder: "Overwegende dat op die wijze de kwestie 

gesteld wordt van de interpretatie van voormeld beding, dat in geval van twijfel dient te worden 

uitgelegd tegen geïntimeerde, overeenkomstig artikel 1162 BW, des te meer daar het ten deze 

gaat om een toetredingscontract."2152  

 GEEN REGEL CONTRA PROFERENTEM SENSU STRICTO IN BELGISCHE CODE CIVIL EN OUD 

NEDERLANDS BW, WEL IN FRANSE CODE CIVIL VANAF 1 OKTOBER 2016 – Noch DOMAT, 

noch POTHIER alludeerden op de contra proferentem-regel sensu stricto. Deze bepaling maakte 

dan ook geen deel uit van de oorspronkelijke Frans-Belgische Code Civil. Dit is nog steeds het 

geval in België, maar in Frankrijk voert de Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant 

réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations contra 

                                                 
2149 Artikel 1602 BW ("De verkoper is verplicht duidelijk te verklaren waartoe hij zich verbindt. Ieder duister of dubbelzinnig 

beding wordt tegen de verkoper uitgelegd."). Frankrijk: Artikel 1602 CC ("Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à 

quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur."). 
2150 Zie over deze kwestie Frankrijk: P. Y. GAUTHIER, "Comment s'interprète un contrat de bail? Comme une vente et 

strictement" (noot onder Cass. fr. (3e civ.) 29 september 2010), RTD Civ. 2010, 797. België: DE CALLATAŸ gaat er echtervanuit 

dat de regel contra venditorem nog steeds de regel contra locatorem omvat. Zie E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation 

des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 14. 
2151 Bijvoorbeeld Cass. 27 oktober 1960, Arr. Cass. 1961, 180; Pas. 1961, I, 209, Rev. prat. not. b. 1962, 275 (artikel 1162 

BW); Cass. 14 juni 1962, Pas. 1962, I, 1167 (artikel 1162 BW); Cass. 17 september 1982, Arr.Cass. 1982-83, 86; Bull. 1983, 

81; Pas. 1983, I, 81; RW 1984-85 (verkort), 1511 (artikel 1162 BW); Antwerpen 6 januari 1986, RW 1986-87, 675, noot T. 

VANSWEEVELT (artikel 1162 BW); Antwerpen 4 februari 1992, RW 1993-94, 752 (artikel 1162 BW); Rb. Brugge 18 december 

1998, TWVR 2001, 179 (artikel 1162 BW); Rb. Gent 10 maart 2000, TOGOR 2001, 113, noot M. DAMBRE (artikel 1162 BW); 

Vred. Elsene 9 januari 1998, T. App. 1999, 14 (artikel 1162 BW); Vred. Grâce-Hollogne 25 mei 2012, JLMB 2012, 1917 

(artikel 40§2 WMPC); Vred. Zomergem 11 januari 2013, Huur 2013, 29 (artikel 1162 BW). 
2152 Antwerpen 6 januari 1986, RW 1986-87, 675, noot T. VANSWEEVELT. 
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proferentem sensu stricto met ingang van 1 oktober 2016 in de wet in.2153 De regel voor 

toetredingscontracten werd ook in Nederland niet in de wet opgenomen. Bij de totstandkoming 

van het oude artikel 1385 Nederlands BW (contra stipulatorem) werd er wel de vraag gesteld 

"Is het gewenst, dat de wet bepaalt, ten aanzien van "eenzijdig" opgestelde standaardcontracten 

dat zij in geval van twijfel in het voordeel moeten worden uitgelegd van de andere zijde?"2154 

Deze vraag duidt op een besef van het onderscheid contra stipulatorem – contra proferentem 

sensu stricto. Het vraagpunt werd echter negatief beantwoord, zonder veel uitleg. Het bleek dus 

niet noodzakelijk deze regel in de wet op te nemen. Dit wil niet zeggen dat de regel zelf aan de 

kant werd geschoven. Het lijkt eerder alsof men niet opportuun achtte de bepaling wettelijk vast 

te leggen, omdat die de facto toch al in gebruik was en niet heel veel problemen stelde. 

Inderdaad, ook zonder wettelijke verankering kent de regel contra proferentem sensu stricto 

toepassing. Al in 1947 refereerde DE CALLATAŸ aan deze interpretatieregel, evenwel zonder 

deze expliciet "contra proferentem" te noemen.2155 Op dat moment was de regel nog niet erg 

ingeburgerd in de rechtspraak.2156 Hij riep dan ook op tot een grotere aandacht voor deze 

regel.2157 Met succes, zo blijkt, want sindsdien heeft de regel gaandeweg meer aan veld 

gewonnen, zowel in rechtspraak als in rechtsleer. In Frankrijk cumuleerde deze evolutie zelfs 

in een expliciete opname in de wet.  

 REGEL CONTRA ASSICURATOREM INGEVOERD IN NIEUWE VERZEKERINGSWET – In België is 

in het Staatsblad van 30 april 2014 de wet van 4 april 2014 "betreffende de verzekeringen" 

gepubliceerd. Deze wet bevat een regel die een interpretatie in het voordeel van de 

verzekeringnemer beschrijft. Er gingen reeds enige tijd stemmen op voor de opstelling van een 

eigen subsidiaire interpretatieregel voor verzekeringsovereenkomsten, om op die manier de 

parallel met de bepalingen contra venditorem en in favorem consumentis vollediger te 

maken.2158 De Belgische "werkgroep onrechtmatige bedingen" van de Commissie voor 

Verzekeringen deed al in 2000 een voorstel.2159 Ze wilde een nieuwe paragraaf toevoegen aan 

                                                 
2153 Frankrijk: Artikel 1190 nieuw Frans CC ("Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en 

faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.") 
2154 Nederland: J. ZEYLEMAKER en K. JANSMA, "Is het wenselijk onze burgerlijke wetgeving aan te vullen met bepalingen 

omtrent "standaardcontracten" en zo ja, naar welke beginselen?, Preadvies NJV", Handelingen NJV 1948, vraagpunt 4a. Zie 

ook F. J. SANDEE, Algemene voorwaarden en fabrikatenkoop, Arnhem, Gouda Quint, 1995, 41. 
2155 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 148-151. 
2156 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 151. DE CALLATAŸ haalt wel enkele 

voorbeelden aan, zoals onder andere Luik 20 januari 1892, Pas. 1892, II, 185; Rb. Gent 12 juni 1906, Pas. 1906, II, 313; Kh. 

Brussel 11 januari 1936, Pas. 1936, III, 116 ("Attendu d'ailleurs que le doute devrait profiter au défendeur qui a contracté 

l'obligation (article 1162 CC); que cette règle d'interprétation s'impose davantage encore lorsque, comme en l'espèce, l'offre 

de contracter se présente sous la forme d'un contrat-type, imprimé, dont les clauses n'ont généralement pas fait l'objet d'une 

libre discussion pour ceux auxquels il est soumis et qui doivent se borner à y donner leur adhésion."). 
2157 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 151. 
2158 H. CLAASSENS en C. VAN SCHOUBROECK, "Onrechtmatige bedingen en praktijken in verzekeringen. Eindrapport van de 

werkgroep 'onrechtmatige bedingen', Doc. C/99/8" in H. COUSY, H. CLAASSENS en C. VAN SCHOUBROECK (eds.), Actualia 

Verzekeringen – Aanvullende pensioenen en levensverzekeringen – Distributie en onrechtmatige bedingen – Faillissement en 

zwakke weggebruikers, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2000, 259; I. DEMUYNCK, "Interpretatie van 

verzekeringsovereenkomsten" (noot onder Vred. Sint-Kwintens-Lennik 13 november 2000), DCCR 2002, 81; C. PARIS, 

"L'interprétation des clauses d'une police d'assurance en cas de doute" (noot onder Bergen 6 mei 2003), JLMB 2003, 1827. 

Frankrijk: B. BEIGNIER, Droit des assurances, Parijs, Montchrestien, 2011, 368. 
2159 H. CLAASSENS en C. VAN SCHOUBROECK, "Onrechtmatige bedingen en praktijken in verzekeringen. Eindrapport van de 

werkgroep 'onrechtmatige bedingen', Doc. C/99/8" in H. COUSY, H. CLAASSENS en C. VAN SCHOUBROECK (eds.), Actualia 
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artikel 19bis van de Controlewet, die stelde dat in geval van twijfel over de draagwijdte van een 

clausule, de interpretatie ervan in het voordeel van de verzekerde moest gebeuren. Uiteindelijk 

kwam een dergelijke regel pas tot stand bij de inwerkingtreding van de nieuwe Verzekeringswet 

in 2015. In de andere onderzochte jurisdicties bestaat deze regel ook, maar heeft die geen 

wettelijke grondslag. Men beschouwt de verzekeringsovereenkomst als het archetype van de 

toetredingscontracten, zodat men hierop normaal gezien contra proferentem sensu stricto 

toepast.2160 Ook op basis van deze regel vindt de uitlegging over het algemeen in het nadeel van 

de verzekeraar plaats.  

 ENKEL OVERKOEPELENDE REGEL CONTRA PROFERENTEM IN HARMONISATIE-

INSTRUMENTEN, IN NIEUW NEDERLANDS BW EN IN ENGELAND – De expliciete opsplitsing van 

de contra proferentem-regel sensu lato in concrete, specifieke regels, bestaat echter niet in alle 

onderzochte jurisdicties. Zo kent men in de harmonisatie-instrumenten, in Engeland en in 

Nederland vandaag de dag geen apart geformuleerde contra venditorem-regel, noch een aparte 

contra stipulatorem- of contra proferentem-regel sensu stricto. Het principe dat erin neergelegd 

is, bestaat wel, maar wordt mee ondergebracht onder de grote paraplu van de contra 

proferentem-regel sensu lato.2161 Het nieuw Nederlands BW bevat geen interpretatieregels 

                                                 
Verzekeringen – Aanvullende pensioenen en levensverzekeringen – Distributie en onrechtmatige bedingen – Faillissement en 

zwakke weggebruikers, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2000, 259; I. DEMUYNCK, "Interpretatie van 

verzekeringsovereenkomsten" (noot onder Vred. Sint-Kwintens-Lennik 13 november 2000), DCCR 2002, 81; C. PARIS, 

"L'interprétation des clauses d'une police d'assurance en cas de doute" (noot onder Bergen 6 mei 2003), JLMB 2003, 1827. 

Frankrijk: Zie voor een voorstel in Frankrijk, BEIGNIER, die een artikel in de Code des assurances wil toevoegen dat stelt: 

"Dans le doute, le contrat d'assurance s'interprète contra l'assureur qui a stipulé et en faveur de celui qui bénéfice de 

l'assurance". Zie B. BEIGNIER, Droit des assurances, Parijs, Montchrestien, 2011, 357-358 
2160 P. H. DELVAUX, "Les contrats d'adhésion et les clauses abusives en droit belge" in J. GHESTIN en M. FONTAINE (eds.), La 

protection de la partie faible dans les rapports contractuels: comparaisons franco-belges, Parijs, LGDJ, 1996, 89; J. L. 

FAGNART, "Examen de jurisprudence (1981-1990) – Les assurances terrestres", RCJB 1991, 743; J. L. FAGNART, 

"L'interprétation du contrat d'assurance" in Traité pratique de droit commercial, III, Waterloo, Kluwer, 2011, 352; M. 

FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2010, 331; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation 

du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-29; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. 

PEETERS, "Afdeling 3. Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek 

Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-137; J. MAHAUX, J.-F. LECLERCQ en A. MEINERTZAGEN-LIMPENS, 

"L'interprétation des contrats standardisés" in J. MAHAUX, J.-F. LECLERCQ en A. MEINERTZAGEN-LIMPENS (eds.), Quelques 

aspects des contrats standardisés, Brussel, Editions de l'Université de Bruxelles, 1982, 89; P. WERY, "L'interprétation des 

contrats d'adhésion en cas d'ambiguïté ou d'obscurité de leurs clauses" (noot onder Luik 26 april 1996), JLMB 1996, 1374; P. 

WERY, Droit des obligations. 1: Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 512. Frankrijk: Reims 6 januari 1988, 

N° JurisData 1988-045033 ("Le contrat d'assurance ayant les caracteristiques du contrat d'adhesion, l'assureur ne peut, 

lorsqu'une clause est susceptible de 2 interpretations, imposer a son assuré celle qui lui est la plus favorable et qui prive ce 

dernier d-une partie de la garantie a laquelle il pouvait legitimement pretendre."); M. Y. M. ALY, La logique de l'opération 

d'interprétation du contrat: Comparaison franco-égyptienne, proefschrift Université de Paris-Nord, 2005, 214; G. COURTIEU, 

"Le doute doit toujours profiter à l'assuré", Resp. civ. et assur. 2003, chron. 13; O. DE NERVO, "La Cour de cassation et les 

clauses ambiguës des contrats d'assurance", Gaz. Pal. 2004, (2) II2. Engeland: B. D. LIGGETT, "Contra Applicantem or Contra 

Proferentem Applicatio: The Need for Clarification of the Doctrine of Contra Proferentem in the Context of Insured-Created 

Ambiguities in Insurance Applications", BYU L. Rev. 2008, 214; W. D. SLAWSON, "Contractual Discretionary Power: A Law 

To Prevent Deceptive Contracting By Standard Form", Mich. St. L. Rev. 2006, 860. Rechtsvergelijkend: P. CSERNE, "Policy 

considerations in contract interpretation: the contra proferentem rule from a comparative law and economics perspective" in G. 

RADHIKA, Contract Theory - Corporate Law, Hyderabad, ICFAI University Press, 2009, 97. 
2161 Nederland: C. M. D. S. PAVILLON, "De wisselende betekenis van de Richtlijn oneerlijke bedingen in de Nederlandse 

rechtspraak: een drieluik", VrA 2006, 31; E. J. H. SCHRAGE, "Contra proferentem", VrA 2005, 47; T. H. TANJA-VAN DEN BROEK, 

"Een kwestie van uitleg", WPNR 2002, 431-432; B. B. M. WUISMAN, Conclusie bij HR 29 juni 2007, JOL 2007, 491 ("Het 

enkele feit dat Novavast de overeenkomst heeft opgesteld, brengt nog niet mee dat aan de contra-proferentem-regel toepassing 

dient te worden gegeven. De contraproferentem-regel speelt een rol wanneer er sprake is van een onduidelijke bepaling in 

bijvoorbeeld een contract." In casu ging het om een koopcontract.). Engeland: E. PEEL, The Law of Contract, Londen, Sweet 
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meer, noch algemene, noch meer specifieke, aangezien de neergeschreven contra stipulatorem- 

en contra venditorem-regels gesneuveld zijn. In de praktijk kennen ze wel nog toepassing, 

omdat ze, als deel van de overkoepelende contra proferentem-bepaling sensu lato, mee 

ondergebracht zijn binnen het bredere Haviltex-systeem.2162 Ook contra proferentem sensu 

stricto bleef binnen Haviltex bestaan. Dit brengt met zich mee dat men in Nederland vandaag 

de dag de overkoepelende term contra proferentem gebruikt voor alle regels van 

voorkeurinterpretatie.2163 In Engeland werd het contra proferentem-maxime geïntroduceerd 

door Sir EDWARD COKE, Lord BACON en Sir HENRY BLACKSTONE.2164 Zij lieten enkel 

eenzijdige documenten onder het toepassingsgebied van deze regel vallen. De inhoud van 

wederkerige contracten moest gezien worden als woorden van beide partijen, zodat contra 

proferentem er geen toepassing in kon vinden. De bepaling onderging echter een evolutie en 

werd mettertijd uitgebreid tot wederkerige overeenkomsten.2165 Ook hier worden de 

verschillende regels van voorkeurinterpretatie allemaal samen ondergebracht onder de term 

contra proferentem.2166 Wel maakt men in Engeland en Nederland binnen de overkoepelende 

regel contra proferentem sensu lato een onderscheid tussen de bepaling in favorem 

consumentis, een dwingende regel van voorkeurinterpretatie, aan de ene kant, en de andere, 

subsidiaire, regels van voorkeurinterpretatie, die men dan eenvoudigweg "contra proferentem" 

noemt, aan de andere kant.  

§2. Regel in favorem consumentis  

 OPNAME REGEL IN FAVOREM CONSUMENTIS IN ALLE LANDEN TEN GEVOLGE VAN EUROPESE 

WETGEVING – Vanuit een oogpunt van harmonisatie en gelet op de noodzaak de consument 

voldoende te beschermen, besloot de Europese wetgever tot Richtlijn 93/13/EEG van de Raad 

betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten.2167 Deze Richtlijn, die moest 

                                                 
and Maxwell, 2011, 243. DCFR: Artikel II.–8:103 DCFR ("Interpretation against supplier of term or dominant party. (1) 

Where there is doubt about the meaning of a term not individually negotiated, an interpretation of the term against the party 

who supplied it is to be preferred. (2) Where there is doubt about the meaning of any other term, and that term has been 

established under the dominant influence of one party, an interpretation of the term against that party is to be preferred."). 

Unidroit Principes: Artikel 4.6 Unidroit Principes ("Contra proferentem rule. If contract terms supplied by one party are 

unclear, an interpretation against that party is preferred."). 
2162 Nederland: C. M. D. S. PAVILLON, "De wisselende betekenis van de Richtlijn oneerlijke bedingen in de Nederlandse 

rechtspraak: een drieluik", VrA 2006, 31; E. J. H. SCHRAGE, "Contra proferentem", VrA 2005, 47; T. H. TANJA-VAN DEN BROEK, 

"Een kwestie van uitleg", WPNR 2002, 431-432; B. B. M. WUISMAN, Conclusie bij HR 29 juni 2007, JOL 2007, 491 ("Het 

enkele feit dat Novavast de overeenkomst heeft opgesteld, brengt nog niet mee dat aan de contra-proferentem-regel toepassing 

dient te worden gegeven. De contraproferentem-regel speelt een rol wanneer er sprake is van een onduidelijke bepaling in 

bijvoorbeeld een contract." In casu ging het om een koopcontract.). 
2163 Nederland: M. M. MENDEL, noot onder HR 9 september 1994, NJ 1995, 285; J. M. VAN DUNNÉ, Verbintenissenrecht. Deel 

1. Contractenrecht, Deventer, Kluwer, 2004, 162. 
2164 Engeland: Zie Sir EDWARD COKE (Co. Litt. 36a, 183a), Lord BACON (Maxims of the Law, Regula III) en Sir HENRY 

BLACKSTONE (2 Commentaries 23, 4). Voor een mooie beschrijving van de invoering in de Engelse common law, zie Oxonica 

Energy Limited v Neuftec Limited [2008] EWHC 2127 (Pat); [2008] WL 3909365. Zie ook H. G. BEALE, Chitty on contracts, 

1: General Principles, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 859; P. CSERNE, "Policy considerations in contract interpretation: the 

contra proferentem rule from a comparative law and economics perspective" in G. RADHIKA, Contract Theory - Corporate 

Law, Hyderabad, ICFAI University Press, 2009, 81. 
2165 Engeland: Oxonica Energy Limited v Neuftec Limited [2008] EWHC 2127 (Pat); [2008] WL 3909365. 
2166 Engeland: E. PEEL, The Law of Contract, Londen, Sweet and Maxwell, 2011, 243. 
2167 Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, Pb. 

L. 21 april 1993, 29 – 34. 
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omgezet worden in nationaal recht ten laatste op 31 december 1994, bepaalt met betrekking tot 

de uitlegging van een consumentencontract: "Overwegende dat de overeenkomsten in duidelijke 

en begrijpelijke bewoordingen moeten worden opgesteld; dat de consument daadwerkelijk 

gelegenheid moet hebben om kennis te nemen van alle bedingen en dat in geval van twijfel de 

voor de consument gunstigste interpretatie prevaleert". Omzetting van de Richtlijn gebeurde al 

naar gelang het land op twee verschillende manieren.2168 In Engeland heeft men de volledige 

Richtlijn quasi woordelijk omgezet in een aparte wettekst, namelijk de Unfair Terms in 

Consumer Contracts Regulations 1994.2169 Deze zijn enkele jaren later vervangen door de tot 

op vandaag geldendende Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999.2170 De 

huidige interpretatiebepaling is neergelegd in Regulation 7 UTCCR.2171 De keuze om de gehele 

Richtlijn op zich te transponeren naar het Engelse recht, is voer voor heel wat kritiek, aangezien 

het bestaande regime van de Unfair Contract Terms Act 1977 onveranderd bleef bestaan.2172 

Beide regelgevingen overlappen elkaar deels, wat natuurlijk tot onzekerheden aanleiding geeft. 

In België, Frankrijk en Nederland opteerde men er echter voor de Richtlijn te integreren in 

bestaande wetgeving. De Belgische autoriteiten gingen ervanuit dat de bepalingen van de 

artikelen 31 tot 33 WHPC een adequate omzetting van de Richtlijn belichaamden. Hierin waren 

wel geen interpretatieregels opgenomen, maar in brieven van 14 juni 1996 en van 20 mei 1997 

maakten de autoriteiten duidelijk dat artikel 5 van de Richtlijn naar hun mening was omgezet 

door artikel 1162 BW. De Europese Commissie floot België echter terug omdat de 

interpretatieregel volgens haar nog niet voldoende terug te vinden was in het Belgische recht, 

aangezien deze niet volledig in Belgisch recht was omgezet.2173 Artikel 1162 BW kon slechts 

gezien worden als een gedeeltelijke omzetting van artikel 5 van de Richtlijn, aangezien deze 

bepaling enkel in werking treedt wanneer de draagwijdte van het contract niet op grond van 

andere interpretatieregels kan achterhaald worden. Artikel 5 van de Richtlijn moest daarentegen 

toepassing vinden vanaf het moment dat een clausule onduidelijk is, zodat op de consument 

niet de last ligt eerst aan te tonen dat geen enkele andere regel afdoende is om duidelijkheid te 

                                                 
2168 Zie, voor een uitgebreide behandeling van de omzetting, J. WAELKENS, "Article 5 Unfair Terms Directive 93/13/EEC: 

Transparency and Interpretation in Consumer Contracts" in I. SAMOY en M. LOOS (eds.), Information and Notification Duties, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, 49-52. 
2169 Engeland: Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1994, SI 1994/3159. 
2170 Engeland: Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999, SI 1999/2083, hierna UTCCR. 
2171 Engeland: Deze komt quasi letterlijk overeen met de bepaling in de vorige versie van de UTCCR (Regulation 6 UTCCR 

1994), met het verschil dat de uitzondering voor collectieve acties in de eerste versie niet was ingevoegd. 
2172 Engeland: N. ANDREWS, Contract Law, Cambridge, Cambridge University press, 2011, 438; P. BRITTON, "The architect, 

the banker, his wife and the adjudicator: construction and the changing law of unfair contract terms", Const. L.J. 2006, 40; M. 

EBERS, "Unfair Contract Terms Directive (93/13)" in H. SCHULTE-NÖLKE, C. TWIGG-FLESNER en M. EBERS (eds.), EC 

Consumer Law Compendium: The Consumer Acquis and its transposition in the Member States, München, Sellier, 2008, 220; 

J. POOLE, Textbook on Contract Law, Oxford, Oxford University Press, 2012, 260-261; G. G. HOWELLS en R. BROWNSWORD, 

"The implementation of the EC Directive on unfair terms in consumer contracts - some unresolved questions", J.B.L. 1995, 

243-244; J. K. MACLEOD, Consumer sales law, Londen, Cavendish Publishing, 2002, 382; J. O'SULLIVAN en J. HILLIARD, The 

Law of Contract, Oxford, Oxford University Press, 2010, 209; K. REID, "Unfair Terms in Consumer Contract Regulations 

1994", Comp. Law. 1995, 280; F. M. B. REYNOLDS, "Unfair Contract Terms", L.Q.R. 1994, 110; R. SUDBURY en D. MARCHESE, 

"The UK Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1994", ICCLR 1995, 388. 
2173 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming 

van de consument, Parl. St. Kamer 1997-1998, n° 49-1565/1, 6; Verslag namens de commissie over wetsontwerp tot wijziging 

van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, Parl. St. 

Kamer 1997-1998, n° 49-1565/3, 27. 
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scheppen over de betekenis van het beding. De Commissie gaf toe dat het resultaat in vele 

gevallen hetzelfde is, maar oordeelde dat een nationale wetgeving artikel 5 pas volledig had 

omgezet wanneer het voor de consument mogelijk zou zijn onmiddellijk tegen een clausule op 

te treden vanaf het moment dat er onduidelijkheid bestond over de betekenis ervan, zonder dat 

hij via een omweg eerst zou moeten aantonen dat er op geen enkele andere manier duidelijkheid 

kon worden verkregen over de clausule. Deze regel moest vanzelfsprekend voorrang krijgen op 

artikel 1162 BW. De interpretatieregel werd uiteindelijk ingevoegd in de wet van 14 juli 1991 

betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (WHPC) 

door de wet van 7 december 1998 tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de 

handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (artikel 31§4 

WHPC).2174 Later vond de bepaling neerslag in artikel 40 WMPC en vandaag ligt de regel neer 

in artikel VI.37 WER. Exact hetzelfde gebeurde in Frankrijk, waar men er eerst ook van uitging 

dat artikel 1162 CC voldoende het doel van de Richtlijn invulde, maar het deksel op de neus 

kreeg.2175 Dit resulteerde in de invoering van artikel L133-2 Code de la Consommation door de 

wet van 1 februari 1995. In Nederland waren de autoriteiten van oordeel dat een aanpassing van 

de wet niet nodig was, aangezien richtlijnconforme interpretatie een uitweg kon bieden.2176 Ook 

in dit geval oordeelde de Commissie dat er geen goede omzetting van de Richtlijn was gebeurd, 

aangezien richtlijnconforme interpretatie niet een effectieve doorwerking van artikel 4 en 5 van 

de Richtlijn waarborgde. Ze stelde dan ook een verzoekschrift in bij het Hof van Justitie om 

vast te stellen dat de situatie in Nederland tussen 1 januari 1995 en 21 april 1999 de verplichting 

tot omzetting schond. Het Hof van Justitie besloot inderdaad tot schending.2177  

G. BESLUIT BIJ HOOFDSTUK II 

 IN DIGESTEN ZIJN SPECIFIEKE REGELS VAN VOORKEURINTERPRETATIE OPGENOMEN – De 

regels van voorkeurinterpretatie zijn geworteld in bepalingen uit het Romeins recht. In de 

Digesten werden verschillende specifieke regels van voorkeurinterpretatie onderscheiden. Men 

kende een interpretatieregel die van toepassing was op eenzijdige contracten, namelijk de 

contra stipulatorem-regel. De stipulator, de schuldeiser, stelde aan de wederpartij, de 

promissor, een vraag en de promissor voltooide de overeenkomst door via het herhalen van de 

woorden uit de vraag een bevestigend antwoord te geven. Aangezien de stipulator de 

terminologie van het contract voorzag, moest uitleg in zijn nadeel gebeuren. Daarnaast 

                                                 
2174 Wet van 7 december 1998 tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting 

en bescherming van de consument, BS 23 december 1998. 
2175 Frankrijk: Dit resulteerde in de invoering van artikel L133-2 Code de la Consommation door de wet van 1 februari 1995. 

Zie V. AVENA-ROBARDET, "Le doute profite toujours au consommateur" (noot onder Cass. fr. (1e civ.) 21 januari 2003), D. 

2003, 693 en de aldaar vermelde verwijzingen naar de parlementaire voorbereiding van artikel L133-2 Code de la 

Consommation. Zie ook C. BOURRIER, La faiblesse d'une partie au contrat, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, 2004, 392; 

M. LUBY, "Contrats et clauses abusives: transposition de la directive n° 93/13 du 5 avr. 1993 (noot onder HvJ 9 

september 2004), RTD Com. 2005, 183. 
2176 Nederland: C. M. D. S. PAVILLON, "De wisselende betekenis van de Richtlijn oneerlijke bedingen in de Nederlandse 

rechtspraak: een drieluik", VrA 2006, 29-31. Zie ook M. L. HENDRIKSE, "De contra proferentem-regel en het notariaat", WPNR 

2000, 521-522 en E. HONDIUS, "Non-implementation of the Directive on Unfair Contract Terms: the Dutch case", ERPL 1997, 

193-196.  
2177 Nederland: HvJ 10 mei 2001, C-144/99, Commissie v. Koninkrijk der Nederlanden, http://curia.europa.eu. 
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bestonden nog twee andere regels van voorkeurinterpretatie, namelijk de de interpretatieregels 

contra venditorem (in het nadeel van de verkoper) en contra locatorem (in het nadeel van de 

verhuurder).  

 EVOLUTIE NAAR GENERIEKE INTERPRETATIEREGEL IN MIDDELEEUWEN – Tijdens de 

middeleeuwen evolueerden de specifieke regels van voorkeurinterpretatie naar één generieke 

regel, de contra proferentem-regel sensu lato. Johannes BASSIANUS onderscheidde nog de 

regels contra stipulatorem, contra venditorem, contra locatorem en contra proferentem sensu 

stricto, AZO vermeldde contra stipulatorem, contra venditorem en contra locatorem, maar 

ACCURSIUS beschreef enkel de contra proferentem-regel sensu lato. Bij BARTOLUS was er 

expliciet sprake van een contra proferentem-regel sensu lato.  

 HUMANISTEN BESCHRIJVEN WEER SPECIFIEKE REGELS – Tijdens de periode van het 

humanisme ging de slinger al weer lichtjes de andere kant op. Men onderscheidde opnieuw 

meer concrete regels van voorkeurinterpretatie. DONELLUS beschreef, in navolging van zijn 

voorgangers, een heel aantal, hiërarchisch opgestelde, interpretatieregels. Leidde geen ervan tot 

een oplossing van de bestaande contractuele dubbelzinnigheid, dan kwam, subsidiair, de contra 

stipulatorem-regel in het vizier. GROTIUS nam geen expliciete regels van voorkeurinterpretatie 

op in zijn theorie rond de interpretatie van (wederkerige) overeenkomsten, maar men zou 

kunnen argumenteren dat ook hij naar specifieke regels verwees.  

 BESTAAN GENERIEKE OF SPECIEKE REGELS VAN VOORKEURINTERPRETATIE VERSCHILT 

VANDAAG NAARGELANG JURISDICTIE – Via DOMAT en POTHIER kwamen de regels contra 

stipulatorem en contra venditorem uiteindelijk in de Franse en Belgische Code Civil en in het 

oud Nederlands Burgerlijk Wetboek terecht. De contra proferentem-regel sensu stricto is als 

aparte regel van voorkeurinterpretatie aanvaard. In de harmonisatie-instrumenten, in Engeland 

en in Nederland wordt contra proferentem sensu lato slechts onderverdeeld in de dwingende 

bepaling in favorem consumentis enerzijds en in de andere, subsidiaire, regels van 

voorkeurinterpretatie, die men dan eenvoudigweg "contra proferentem" noemt, anderzijds. De 

generieke overkoepelende regel wordt toegepast in koop-, toetredings- en andere contracten, 

maar men benoemt deze steeds als contra proferentem-regel (sensu lato).  
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 TOEPASSINGSGEBIED VAN DE REGELS VAN 

VOORKEURINTERPRETATIE 

A. TOEPASSINGSGEBIED VAN DE REGEL IN FAVOREM CONSUMENTIS 

§1. Algemene regel: consumentencontracten 

 TOEPASSING OP ALLE BEDINGEN VAN ALLE CONSUMENTENCONTRACTEN – Richtlijn 

93/13/EEG, waarin de regel in favorem consumentis is neergelegd, is van toepassing op alle 

overeenkomsten tussen een verkoper en een consument.2178 Beide partijen zijn in de Richtlijn 

gedefinieerd.2179 Een verkoper is "iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij onder 

deze richtlijn vallende overeenkomsten handelt in het kader van zijn publiekrechtelijke of 

privaatrechtelijke beroepsactiviteit." Een consument is "iedere natuurlijke persoon die bij 

onder deze richtlijn vallende overeenkomsten handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- 

of beroepsactiviteit vallen."2180 De regel in favorem consumentis is van toepassing op alle 

bedingen van consumentencontracten, inclusief clausules waar de partijen afzonderlijk hebben 

over onderhandeld.2181 

 TOEPASSING OP MONDELINGE EN SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMSTEN – Artikel 5 Richtlijn 

93/13/EEG geeft een transparantie- en interpretatieregel voor die letterlijk geldt "in het geval 

van overeenkomsten waarvan alle of bepaalde aan de consument voorgestelde bedingen 

schriftelijk zijn opgesteld". De vraag naar de draagwijdte van deze bepaling kwam in België 

aan bod tijdens de voorbereiding van de wet die deze bepaling omzette naar Belgisch recht. De 

heer WILLEMS stelde in de Kamer vast dat de redactie van de interpretatieregel liet uitschijnen 

dat het mogelijk is dat een overeenkomst ook mondelinge clausules bevat, die dan schijnbaar 

niet duidelijk en begrijpelijk zouden moeten zijn en waarop de interpretatieregel geen 

toepassing zou vinden.2182 Hij vroeg zich af waarom men niet eenvoudigweg weergaf dat alle 

bedingen van een overeenkomst schriftelijk moeten zijn. De vice-eerste minister antwoordde – 

nogal kort – dat de wet in de praktijk alleen van toepassing was op schriftelijke bedingen, ook 

al vielen in theorie ook mondelinge overeenkomsten onder het toepassingsgebied. Hij voegde 

eraan toe dat een eventueel mondeling beding trouwens toch niet kon worden ingeroepen. Men 

is het er vandaag de dag echter wel over eens dat deze bepaling niet zo mag uitgelegd worden 

                                                 
2178 Artikel 1 Richtlijn 93/13/EEG. 
2179 Artikel 2 Richtlijn 93/13/EEG. 
2180 Zie, voor meer informatie over het toepassingsgebied van de regel in favorem consumentis, J. WAELKENS, "De 

interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 996-998. 
2181 A. CRUQUENAIRE, L'interprétation des contrats en droit d'auteur, Brussel, Larcier, 2007, 232; A. CRUQUENAIRE, 

"L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 315; A. CRUQUENAIRE, "L'incidence du droit commun des obligations sur 

les règles d'interprétation préférentielle: réflexions à partir de l'exemple des contrats relatifs au droit d'auteur", TBBR 2008, 

603; R. STEENNOT, "Art. VI.37 WER" in Handels- en economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, Wetboek Economisch Recht, Boek VI., Titel 3. Overeenkomsten met consumenten, Mechelen, Kluwer, losbl., 4; J. 

WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1027; P. WERY, "Les clauses abusives 

relatives à l'inexécution des obligations contractuelles dans les lois de protection des consommateurs du 14 juillet 1991 et du 

12 août 2002", JT 2003, 802. 
2182 Verslag namens de commissie over wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken 

en de voorlichting en bescherming van de consument, Parl. St. Kamer 1997-1998, n° 49-1565/3, 9. 
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dat enkel de bedingen die een schriftelijke neerslag kennen duidelijk en begrijpelijk moeten 

zijn.2183 Het doel van de regel is immers consumentenbescherming en of een beding nu 

mondeling of schriftelijk is overeengekomen, mag aan die bescherming niet af doen. Evenmin 

kan deze bepaling betekenen dat overeenkomsten gesloten met een consument in alle gevallen 

schriftelijk moeten zijn.2184 

§2. Uitzondering  

 GELDT NIET BIJ COLLECTIEVE VERBODSACTIES – Artikel 5 van de Richtlijn Oneerlijke 

Bedingen geeft een uitzondering weer: "Deze uitleggingsregel is niet van toepassing in het 

kader van de in artikel 7, lid 2, bedoelde procedures". De genoemde procedures zijn 

"doeltreffende en geschikte middelen om een eind te maken aan het gebruik van oneerlijke 

bedingen in overeenkomsten tussen consumenten en verkopers. De middelen dienen wettelijke 

bepalingen te omvatten waarbij personen of organisaties die volgens de nationale wetgeving 

een legitiem belang hebben bij de bescherming van de consument, overeenkomstig het nationale 

recht een beroep kunnen doen op de rechtbanken of de bevoegde administratieve instanties om 

te oordelen of contractuele bedingen die zijn opgesteld met het oog op een algemeen gebruik, 

oneerlijk zijn, en de passende en doeltreffende middelen aan te wenden om een eind te maken 

aan het gebruik van deze bedingen". 

Het belang dat in Europa wordt gehecht aan deze bepaling wordt duidelijk in de zaak 

Commissie v. Spanje.2185 Spanje had de uitzondering op de interpretatieregel in het voordeel 

van de consument niet mee opgenomen in de nationale wetgeving. De Commissie verweet 

Spanje dat deze vergetelheid de doeltreffendheid van collectieve verbodsacties zou kunnen 

ondergraven, omdat de professioneel met een beroep op de regel van de voor de consument 

meest opportune uitlegging in sommige gevallen ervoor zou kunnen zorgen dat een onduidelijk 

beding dat als een oneerlijk beding kon worden uitgelegd, niet werd verboden. Het Hof van 

                                                 
2183 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN, Advies inzake de regeling van onrechtmatige bedingen in het voorontwerp 

van wet betreffende bepaalde marktpraktijken, C.O.B. 25, 19 november 2008, 6; I. DEMUYNCK, "Bedingen tot bepaling van de 

dekkingsomvang in verzekeringsovereenkomsten: toetsbaar (onrechtmatig) beding of ontoetsbaar kernbeding?", TBBR 2002, 

421, voetnoot 72; R. STEENNOT, "Art. 31 W. 14 juli 1991" in Handels- en economisch recht. Commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., z.p.; E. SWAENEPOEL, Toetsing van het contractuele evenwicht, 

Antwerpen, Intersentia, 2011, 518; J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1001. 

Nederland: In Nederland staat de vereiste van een geschrift niet vermeld in het wetsartikel in favorem consumentis. Engeland: 

In Engeland is Regulation 7 wel enkel en alleen van toepassing op geschreven bedingen, zie E. MCKENDRICK, Contract Law: 

Text, Cases, and Materials, Oxford, Oxford University Press, 2014, 469; J. O'SULLIVAN en J. HILLIARD, The Law of Contract, 

Oxford, Oxford University Press, 2010, 212; M. PEARS, "The Unfair Terms In Consumer Contracts Directive", Travel L. J. 

1994, 43; J. K. WINN en M. WEBBER, "The Impact of EU Unfair Contract Terms Law on US Business-to-Consumer Internet 

Merchants", Bus. Law 2006-07, 218. 
2184 F. BOGAERT en B. VAN BAEVEGHEM, "Contractuele aspecten van de wet marktpraktijken" in Economisch recht: 

ondernemingen, concurrenten en consumenten, Mechelen, Kluwer, 2011, 26; R. STEENNOT, F. BOGAERT, D. BRULOOT en D. 

GOENS, Wet Marktpraktijken, Antwerpen, Intersentia, 2010, 197; R. STEENNOT, "Art. VI.37 WER" in Handels- en economisch 

recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Wetboek Economisch Recht, Boek VI., Titel 3. 

Overeenkomsten met consumenten, Mechelen, Kluwer, losbl., 4; J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de 

consument", TPR 2014, 1001. 
2185 Europa: HvJ 9 september 2004, C-70/03, Commissie v. Spanje, http://curia.europa.eu, concl. L. GEELHOED. Voor een 

bespreking van dit arrest, zie M. AUDIT, "Condamnation de l'Espagne pour transposition incorrecte de la directive du 5 avril 

1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs" (noot onder HvJ 9 september 2004), 

RCDIP 2005, 451 en M. LUBY, "Contrats et clauses abusives: transposition de la directive n° 93/13 du 5 avr. 1993 (noot onder 

HvJ 9 september 2004), RTD Com. 2005, 183. 
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Justitie gaf aan dat deze uitzondering als doel heeft een onderscheid te maken tussen enerzijds 

de vorderingen ingesteld door een individuele consument en anderzijds collectieve 

verbodsacties, waarbij personen of organisaties betrokken zijn die het collectieve belang van 

de consumenten vertegenwoordigen. In het eerste geval moet de rechter telkens in concreto 

nagaan of een clausule al dan niet onrechtmatig is. In het tweede geval is er echter nood aan 

een beoordeling in abstracto: is een beding, dat misschien zal worden gestipuleerd in nog niet 

gesloten overeenkomsten, oneerlijk? In het eerste geval is een uitlegging ten gunste van de 

individuele consument onmiddellijk in zijn voordeel. In het tweede geval moet de clausule 

daarentegen bij twijfel niet persé worden uitgelegd zodat die voor één consument gunstige 

gevolgen heeft, om op die manier preventief het resultaat te bereiken dat voor alle consumenten 

als collectief het meest opportuun is.  

De uitzondering in de Richtlijn is er dus op gericht de interpretatieregel aan de kant te stellen 

bij collectieve verbodsacties. Het gebruik van de gemeenrechtelijke interpretatiemethoden kan 

in dergelijke gevallen tot een ruimere consumentenbescherming leiden, aangezien deze niet 

gericht zijn op de zoektocht naar de in concreto gunstigste uitlegging in één zaak, maar eerder 

leiden tot een interpretatie in het voordeel van consumenten in het algemeen, zodat er in meer 

gevallen de mogelijkheid bestaat om het gebruik van onduidelijke en dubbelzinnige bepalingen 

te verbieden.2186 De bepaling in favorem consumentis wil enkel dienst doen als een billijk 

tegengewicht voor de macht van een onderneming in een bepaalde zaak en niet als abstracte 

methode.2187 In feite kan het resultaat van een collectieve vordering gezien worden als een 

bijkomende mogelijke sanctie voor onduidelijke bedingen in consumentenovereenkomsten.2188 

De maatregel van een voor de consument zo gunstig mogelijke uitlegging is van weinig nut bij 

een collectieve vordering. Daarom komt er in dergelijke gevallen een andere sanctie in de 

plaats: het elimineren van onduidelijke clausules in toetredingscontracten in het algemeen.2189  

                                                 
2186 F. BOGAERT en B. VAN BAEVEGHEM, "Contractuele aspecten van de wet marktpraktijken" in Economisch recht: 

ondernemingen, concurrenten en consumenten, Mechelen, Kluwer, 2011, 26; R. STEENNOT, "Algemene bepalingen betreffende 

de verkopen van producten en diensten aan consumenten", TPR 2009, 272; R. STEENNOT, F. BOGAERT, D. BRULOOT en D. 

GOENS, Wet Marktpraktijken, Antwerpen, Intersentia, 2010, 198; R. STEENNOT, "Art. VI.37 WER" in Handels- en economisch 

recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Wetboek Economisch Recht, Boek VI., Titel 3. 

Overeenkomsten met consumenten, Mechelen, Kluwer, losbl., 7; J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de 

consument", TPR 2014, 1025; J. WAELKENS, "Article 5 Unfair Terms Directive 93/13/EEC: Transparency and Interpretation 

in Consumer Contracts" in I. SAMOY en M. LOOS (eds.), Information and Notification Duties, Antwerpen, Intersentia, 2015, 

69. Frankrijk: H. CLARET, "Contrats de consommation. Interprétation d'une clause ambiguë d'un contrat d'assurance" (noot 

onder Cass. fr. 2e  civ. 1 juni 2011), PA 2011, 16; J. GHESTIN en I. MARCHESSEAUX-VAN MELLE, "Les contrats d'adhésion et 

les clauses abusives en droit français et en droits européens" in J. GHESTIN en M. FONTAINE (eds.), La protection de la partie 

faible dans les rapports contractuels: comparaisons franco-belges, Parijs, LGDJ, 1996, 43. Nederland: B. WESSELS, "Drie 

vuistregels voor de uitleg van algemene voorwaarden", WPNR 1996, 720. Engeland: W. C. H. ERVINE, "The Unfair Contract 

Terms Regulations Mark II", SLT 1999, 255; C. WILLETT, Fairness in consumer contracts: the case of unfair terms, Aldershot, 

Ashgate Publishing Ltd., 2007, 98. 
2187 J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1025. Frankrijk: B. GELOT, Finalités 

et méthodes objectives d'interprétation des actes juridiques, Parijs, LGDJ, 2003, 272; J. GHESTIN en I. MARCHESSEAUX-VAN 

MELLE, "Les contrats d'adhésion et les clauses abusives en droit français et en droits européens" in J. GHESTIN en M. FONTAINE 

(eds.), La protection de la partie faible dans les rapports contractuels: comparaisons franco-belges, Parijs, LGDJ, 1996, 43. 
2188 E. VAN DEN HAUTE, "Le règlement général des opérations de banque et les clauses abusives: vers la consécration du concept 

du 'consommateur responsable'?" (noot onder Luik 26 januari 2007), Bank Fin. R. 2007, 355; J. WAELKENS, "De 

interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1025; J. WAELKENS, "Article 5 Unfair Terms Directive 

93/13/EEC: Transparency and Interpretation in Consumer Contracts" in I. SAMOY en M. LOOS (eds.), Information and 

Notification Duties, Antwerpen, Intersentia, 2015, 70. 
2189 M. FLAMEE en K. TROCH, "De invloed van de E.G.-Richtlijnen van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in 

consumentenovereenkomsten op het heersend Belgisch recht", TBH 1996, 51; E. VAN DEN HAUTE, "Le règlement général des 

opérations de banque et les clauses abusives: vers la consécration du concept du 'consommateur responsable'?" (noot onder 
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De consumentenorganisatie Test-Aankoop stelde een vordering in tot staken van een groot 

aantal clausules die Dexia gebruikte in de bankvoorwaarden. Bedingen werden als 

onrechtmatig aangeduid, omdat ze een kennelijk onevenwicht in het leven riepen tussen de 

rechten en de plichten van de partijen. Een aantal van de bedingen die het Hof onderzocht 

waren dubbelzinnig, zodat er meerdere interpretaties mogelijk waren. De rechter legde deze 

bepalingen consequent uit in het nadeel van de consument, om dan te besluiten tot staking.2190  

B. TOEPASSINGSGEBIED VAN DE CONTRA VENDITOREM-REGEL 

§1. Algemene regel: koopcontracten 

 TOEPASSING OP ALLE NATIONALE KOOPOVEREENKOMSTEN, BEHALVE CONSUMENTENKOOP 

– Over het soort contracten waarop contra venditorem van toepassing is, bestaat niet veel 

onduidelijkheid. De regel bestrijkt alle nationale koopcontracten,2191 tenzij het gaat om 

consumentenkoopovereenkomsten, waar de hiërarchisch hoger staande regel in favorem 

consumentis geldt. Men kan de regel toepassen op specifieke, onduidelijke clausules, of op het 

contract in het algemeen.  

Zo gebruikt men contra venditorem om te concluderen dat bij de verkoop van goederen die 

normaal aan een proef blootstaan, zoals bijvoorbeeld een jachthond, het contract moet gezien 

worden als een koop op proef eerder dan als een verkoop zonder een opschortende 

voorwaarde.2192 

 VAN TOEPASSING OP HANDELSKOOP – Een twistpunt is de vraag of de regel in het nadeel van 

de verkoper ook van toepassing is op de handelskoop, de koop tussen twee professionelen. 

Sommige auteurs betwijfelen dit, aangezien het hier gaat om een regel van burgerlijk recht en 

niet van handelsrecht.2193 Deze regel kan niet zomaar worden toegepast op de handelskoop, 

omdat de bepaling de economisch zwakke partij wil beschermen, en dat bij handelskoop 

regelmatig de verkoper is.2194 Deze redenering gaat niet op, omdat de ratio achter de regel 

contra venditorem niet te vinden is in de economische zwakte of sterkte van één van de partijen, 

maar in de sterkte op basis van het hebben van een grotere kennis over het product (nr. 637). 

                                                 
Luik 26 januari 2007), Bank Fin. R. 2007, 355; 1025; J. WAELKENS, "Article 5 Unfair Terms Directive 93/13/EEC: 

Transparency and Interpretation in Consumer Contracts" in I. SAMOY en M. LOOS (eds.), Information and Notification Duties, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, 70. 
2190 Luik 26 januari 2007, Bank Fin. R. 2007, 344, noot E. VAN DEN HAUTE. Zie, voor een bespreking van dit arrest, R. 

STEENNOT, "Algemene bepalingen betreffende de verkopen van producten en diensten aan consumenten", TPR 2009, 276-278 

en E. VAN DEN HAUTE, "Le règlement général des opérations de banque et les clauses abusives: vers la consécration du concept 

du 'consommateur responsable'?" (noot onder Luik 26 januari 2007), Bank Fin. R. 2007, 351-355. 
2191 CISG: Op koopovereenkomsten betreffende roerende zaken tussen partijen die in verschillende Staten gevestigd zijn, en 

die onder artikel 1 van het Weens Koopverdrag vallen, is het Weens Koopverdrag van toepassing.  
2192 A. VAN OEVELEN, "Koop-verkoop: vorm, kosten, interpretatie, bewijs" in Recht voor de onderneming, Mechelen, Kluwer, 

losbl., IV. 12-13. 
2193 L. SIMONT, J. DE GAVRE en P. A. FORIERS, "Examen de jurisprudence (1981-1991). Les contrats spéciaux", RCJB 1995, 

153; P. VAN OMMESLAGHE, "Les spécificités de la vente commerciale" in De koop, Brugge, die Keure, 2002, 280; J. VAN RYN 

en J. HEENEN, Principes de droit commercial, III, Brussel, Bruylant, 1957, 648. 
2194 L. SIMONT, J. DE GAVRE en P. A. FORIERS, "Examen de jurisprudence (1981-1991). Les contrats spéciaux", RCJB 1995, 

153; P. VAN OMMESLAGHE, "Les spécificités de la vente commerciale" in De koop, Brugge, die Keure, 2002, 280; J. VAN RYN 

en J. HEENEN, Principes de droit commercial, III, Brussel, Bruylant, 1957, 648. 
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Nu stelt men soms dat er tussen professionelen geen kennisonevenwicht bestaat.2195 Dit valt 

echter niet na te volgen: het is niet omdat men professioneel is, dat men per definitie kennis 

heeft over de eigenschappen van de aangekochte producten.2196 De regel is dan ook zonder meer 

toe te passen op de handelskoop.2197 Dit blijkt ook uit de rechtspraak, die er geen probleem van 

maakt de regel contra venditorem toe te passen bij koopcontracten tussen twee handelaars.2198 

De heer P. nam een kruidenierszaak over van D. en L. Na betaling van de prijs, bleek dat de 

handelszaak bezwaard was met aanzienlijke pandrechten. Aangezien hij hier niet van op de 

hoogte was gesteld, vond hij dat er sprake was van bedrog. De rechter oordeelde: "Qu' aux 

termes de l'article 1602 CC, la dame D. avait l'obligation de déclarer clairement en quoi 

consistait la chose vendue; que le silence gardé sur l'état des charges constitue une rétinence 

dolosive qui autorise l'appelant à exiger l'annulation de la vente."2199 

 VAN TOEPASSING BIJ ONDERLING CONFLICTERENDE CLAUSULES – De regel contra venditorem 

wordt niet vaak toegepast bij onderling contradictoire clausules.2200 Volgens MAGOIS kan de 

regel dan zelfs geen toepassing vinden, omdat men bij tegenstrijdige clausules voor één van 

beide opties moet kiezen en het mogelijk is dat geen van beide interpretaties in het voordeel 

van de koper is.2201 Deze redenering gaat echter niet op, want de rechter moet niet oordelen dat 

één van beide opties voorrang heeft. Bij contradictie besluit de rechter immers regelmatig dat 

tegenstrijdigheden elkaar opheffen en dat het gemene recht van toepassing wordt.2202 De regel 

contra venditorem vermeldt niet uitdrukkelijk dat de regel toepasselijk is bij contradictoire 

clausules, maar toch moet dit aangenomen worden.2203 Inconsistentie tussen twee bedingen 

                                                 
2195 P. VAN OMMESLAGHE, "Les spécificités de la vente commerciale" in De koop, Brugge, die Keure, 2002, 280. 
2196 P. BRULEZ, Koop en aanneming: faux amis?, Antwerpen, Intersentia, 2015, 161. 
2197 P. BRULEZ, Koop en aanneming: faux amis?, Antwerpen, Intersentia, 2015, 160-161; A. CHRISTIAENS, "Art. 1602 BW" in 

Bijzondere overee.nkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 

losbl., z.p.  
2198 Zie bijvoorbeeld Cass. 30 maart 1984, Arr. Cass. 1983-84, 1018 (onduidelijke factuur tussen twee handelaars); Brussel 30 

maart 1981, TBH 1981, 420 (verkoop van een onroerend goed tussen twee handelaars); Bergen 29 april 1986, JL 1987, 332, 

noot M. BLONDIAU; Gent 16 november 2006, T.App. 2007, 40 (verkoop van een rustoord aan een professioneel); Kh. Brussel 

5 april 1968, JDF 1968, 197 (overeenkomst tot huuroverdracht tussen twee handelaars); Kh. Kortrijk 18 december 1969, RW 

1969-70, 1587 (verkoop van stof tussen twee professionelen); Kh. Hasselt 2 februari 2005, RABG 2006, 16; RW 2006-07, 1493 

(verkoop van een auto tussen twee handelaars) 
2199 Bergen 29 april 1986, JL 1987, 332, noot M. BLONDIAU. 
2200 Frankrijk: M. MIGNOT, "Fasc. unique: VENTE. Obligations du vendeur. Interprétation du contrat" in JurisClasseur Civil 

Code, losbl., n° 42.  
2201 Frankrijk: B. MAGOIS, "Fasc. 10: VENTE D'IMMEUBLE" in JurisClasseur Notarial Formulaire, losbl., n° 43. 
2202 Luik 26 maart 1970, Pas. 1970, II, 157 ("Qu'en cas de doute, le recours, à titre supplétif, aux prescriptions légales en 

vigueur en matière de succession ab intestat constitue un mode d'interprétation valable, le seul, en espèce, sur lequel la cour 

puisse se fonder."); J. WAELKENS, "Prioriteitsclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 141. 

Frankrijk: M. H. MALEVILLE, Pratique De l'interprétation Des Contrats: Etude Jurisprudentielle, Rouen, Publications de 

l'Université de Rouen, 1991, 199. 
2203 Frankrijk: M. MIGNOT, "Fasc. unique: VENTE. Obligations du vendeur. Interprétation du contrat" in JurisClasseur Civil 

Code, losbl., n° 42. Toepassingen: Cass. fr. 12 januari 1857, DP 1857, jurispr. 407; Cass. fr. 20 november 1844, DP 1845, 

jurispr. 519 (Verkoop van een boerderij waarbij er conflicterende clausules bestonden waardoor het onduidelijk werd of de 

veestapel al dan niet inbegrepen was in de verkoop); Cass. fr. (3e civ.) 3 december 1997, n° JurisData 1997-005197; RD imm. 

1998, 270, noot C. SAINT-ALARY-HOUIN; Bourges 15 december 1868, DP 1869, jurispr. 36 (de koper van boomschors verbond 

zich in één clausule van een koopcontract tot het kopen van de oogst van het hele jaar, maar in een ander beding verbond hij 

zich tot de afname van een welomschreven hoeveelheid. Op basis van artikel 1602, 2e lid mocht hij zijn aankoop beperken tot 

enkel de vermelde hoeveelheid.); Nancy 4 maart 1988, n° JurisData 1988-041222 (De clausule tot eigendomsvoorbehoud was 

in andere bewoordingen opgesteld in de bestelbon en in de leveringsbon. Het contract moest geïnterpreteerd worden in het 

voordeel van de koper.). 
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zorgt immers voor dubbelzinnigheid, en bij van dubbelzinnigheid kan contra venditorem in het 

vizier komen. Het gaat dus niet op uit het schaarse gebruik van de contra venditorem-regel bij 

contradictoire clausules af te leiden dat dit niet kan. Er is immers een reden waarom dit maar af 

en toe gebeurt: de toepassing ervan brengt soms praktische problemen met zich mee. 

Een verkoopovereenkomst van een onroerend goed bevatte conflicterende bedingen over de 

grootte van het verkochte terrein. Oordeelde men in het voordeel van de koper, dan zou men 

het beding dat de grootste oppervlakte omvatte als het juiste moeten beschouwd hebben. Op 

die manier deed men echter afbreuk aan het eigendomsrecht van de buur.2204 

§2. Uitbreiding naar met koop vergelijkbare contracten 

 GEEN TOEPASSING CONTRA VENDITOREM OP AANNEMING, ONDANKS VERGELIJKBAARHEID 

VAN BEIDE CONTRACTEN, WEGENS ONMOGELIJKHEID CONTRA VENDITOREM IN DE PRAKTIJK 

TOE TE PASSEN – De contra venditorem-regel verwijst enkel naar de verkoper en is dus niet 

expliciet van toepassing op aannemingsovereenkomsten. Men zou wel kunnen argumenteren 

dat hier een analogie met het koopcontract moet aangenomen worden. Een aanneming is 

immers een koop, zij het dan van een dienst en niet van een goed. Zo niet, dan blijft de 

aannemingsovereenkomst onderworpen aan de gemeenrechtelijke contra proferentem- en 

contra stipulatorem-regels. Is het aannemingscontract een toetredingsovereenkomst, of bevat 

het standaardclausules, dan moeten deze in elk geval geïnterpreteerd worden in het voordeel 

van de toetreder, de opdrachtgever dus (contra proferentem sensu stricto). In dergelijke 

gevallen is er voor enige analogie met contra venditorem geen plaats, aangezien contra 

proferentem voorrang heeft op deze regel (nr. 755).2205 Problematischer is echter de toepassing 

van contra stipulatorem, de regel die moet gebruikt worden wanneer een aannemingscontract 

geen standaardcontract is. Die komt er bij aannemingsovereenkomsten op neer dat bedingen 

over het voorwerp van een dienstenovereenkomst en over de verplichtingen van de 

dienstverrichter in het voordeel van de dienstverrichter moeten worden uitgelegd, omdat hij 

zich ertoe heeft verbonden een bepaalde dienst uit te voeren en hij dus de debiteur is.2206 Deze 

uitlegging gebeurt dus in het nadeel van de opdrachtgever. Clausules met betrekking tot het 

voorwerp van een dienstenovereenkomst worden dus, op basis van contra stipulatorem, 

geïnterpreteerd op een manier tegengesteld aan de wijze waarop bedingen met betrekking tot 

het voorwerp van een koopovereenkomst worden uitgelegd.2207 Dit kan misschien verklaard 

worden vanuit de ratio legis van de contra venditorem-bepaling, namelijk de kennis van de 

verkoper over het goed.2208 Het resultaat van de dienst bestaat immers nog niet op het moment 

dat de overeenkomst tot stand komt, dus men kan moeilijk stellen dat de dienstverrichter in 

                                                 
2204 Frankrijk: Cass. fr. 12 januari 1857, DP 1857, jurispr. 407. 
2205 P. BRULEZ, Koop en aanneming: faux amis?, Antwerpen, Intersentia, 2015, 158-159. 
2206 P. BRULEZ, Koop en aanneming: faux amis?, Antwerpen, Intersentia, 2015, 157; M. A. FLAMME, P. FLAMME e.a., Le contrat 

d'entreprise: chronique de jurisprudence 1990-2000, Brussel, Larcier, 2001, 78; W. GOOSSENS, Aanneming van werk: het 

gemeenrechtelijk dienstencontract, Brugge, die Keure, 2003, 559. 
2207 P. BRULEZ, Koop en aanneming: faux amis?, Antwerpen, Intersentia, 2015, 157. Frankrijk: M. MIGNOT, "Fasc. unique: 

VENTE. Obligations du vendeur. Interprétation du contrat" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 5. 
2208 P. BRULEZ, Koop en aanneming: faux amis?, Antwerpen, Intersentia, 2015, 157. 
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staat is dat resultaat beter te kennen dan de opdrachtgever.2209 Toch kan men wel argumenteren 

dat de opdrachtgever in een zwakke verhouding staat ten opzichte van de dienstverlener. Bij 

gestandaardiseerde dienstverlening is de positie van de dienstverrichter immers al zeker 

vergelijkbaar met de positie van een verkoper: de dienstverrichter kent de dienst dan 

volledig.2210 Ook bij niet-gestandaardiseerde dienstverlening is de opdrachtgever meestal de 

zwakkere partij, omdat de dienstverrichter normaal gezien gespecialiseerd is in de diensten die 

hij verleent, terwijl de opdrachtgever over het algemeen bezwaarlijk als een professioneel kan 

bestempeld worden.2211 Het lijkt dan ook aangewezen om een uitbreiding van contra 

venditorem tot dienstenovereenkomsten te bepleiten.2212 Een gespecialiseerde dienstverrichter 

is immers beter geplaatst om op de hoogte te zijn van de precieze inhoud van de dienst die hij 

zal verstrekken dan de opdrachtgever, omdat hij zelf diegene is die de dienst tot stand moet 

brengen.2213 Op die manier is hij zo sterk te vergelijken met de verkoper, dat men hem het risico 

van onduidelijkheden in het contract zou moeten kunnen opdringen. Men zou dus kunnen 

argumenteren dat er een regel in het nadeel van de dienstverrichter (contra conductorem) zou 

moeten ingevoerd worden of dat de regel contra venditorem per analogie ook toegepast moet 

worden op de aannemingsovereenkomst. Omwille van de vergelijkbaarheid van de contracten 

lijkt deze analogie logisch. In de praktijk is de toepassing van contra venditorem op 

aannemeningsovereenkomsten echter zonder gevolg, omdat de andere regels van 

voorkeurinterpretatie al alle interpretatiegevallen in koopcontracten ondervangen, wat contra 

venditorem werking in de praktijk ontneemt (nr. 676). Is het contract een 

consumentenovereenkomst, dan speelt in favorem consumentis. Gaat het om een 

standaardbeding of een toetredingscontract, dan krijgt contra proferentem steeds voorrang 

boven contra venditorem. Gaat het niet om een typeclausule of een adhesie-contract, dan 

hebben partijen over de clausules gedebatteerd, zodat de toepassing van de contra venditorem-

bepaling wordt uitgesloten en de contra stipulatorem-bepaling moet toegepast worden. 

 GEEN TOEPASSING CONTRA VENDITOREM BIJ HUUR WEGENS ONMOGELIJKHEID CONTRA 

VENDITOREM IN DE PRAKTIJK TOE TE PASSEN – In het huidige recht is de contra locatorem-

regel, die een interpretatie in het voordeel van de huurder voorstaat, niet meer als een aparte 

bepaling opgenomen. Vroeger wendde men zich voor de uitlegging van huurcontracten af en 

toe tot de contra venditorem-regel, en leidde men daaruit per analogie een interpretatie in het 

voordeel van de huurder af.2214 Deze praktijk werd nogal eens bekritiseerd, omdat de regel 

contra venditorem met geen woord over huur rept en duidelijk enkel van toepassing zou zijn 

                                                 
2209 P. BRULEZ, Koop en aanneming: faux amis?, Antwerpen, Intersentia, 2015, 157. 
2210 P. BRULEZ, Koop en aanneming: faux amis?, Antwerpen, Intersentia, 2015, 157; A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du 

contrat de vente", TBBR 2008, 308. 
2211 P. BRULEZ, Koop en aanneming: faux amis?, Antwerpen, Intersentia, 2015, 158. Frankrijk: J. HUET, G. DECOCQ e.a., 

Traité de droit civil – Les principaux contrats spéciaux, Parijs, LGDJ, 2012, 1291. 
2212 P. BRULEZ, Koop en aanneming: faux amis?, Antwerpen, Intersentia, 2015, 158. 
2213 P. BRULEZ, Koop en aanneming: faux amis?, Antwerpen, Intersentia, 2015, 157-158. 
2214 P. BRULEZ, Koop en aanneming: faux amis?, Antwerpen, Intersentia, 2015, 154. Frankrijk: Parijs 10 november 1896, DP 

1897, jurispr. 188; S. 1898, 2, 249; M. Y. M. ALY, La logique de l'opération d'interprétation du contrat: Comparaison franco-

égyptienne, proefschrift Université de Paris-Nord, 2005, 229; M. MIGNOT, "Fasc. unique: VENTE. Obligations du vendeur. 

Interprétation du contrat" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 10. 



 

 

578 

 

op koopcontracten.2215 In feite is het niet nodig de werking van contra venditorem artificieel uit 

te breiden tot huurovereenkomsten, omdat de rechter al op basis van contra stipulatorem of 

contra proferentem sensu stricto mag oordelen in het voordeel van de huurder. Bovendien is 

contra venditorem in de praktijk een onwerkbare regel (nr. 676). Deze geldt immers enkel voor 

bedingen waarover niet gedebatteerd is. Is het huurcontract een toetredingsovereenkomst, dan 

volstaat het gebruik van contra proferentem. Is er onderhandeld over clausules, dan moet in elk 

geval contra stipulatorem gebruikt worden, omdat contra venditorem dan toch niet van 

toepassing kan zijn.  

In het kader van een huurovereenkomst ontstond er onenigheid over de omvang van de kosten 

en de lasten die de huurders moesten betalen. Het huurcontract voorzag dat de huurders hun 

deel moesten betalen in de "lasten van het geheel van het onroerend goed waarvan het 

gehuurde goed deel uitmaakt, op basis van de afrekeningen van de syndicus. Deze lasten 

omvatten alle kosten van verbruik van water, gas, elektriciteit en brandstof, de kosten van 

onderhoud en verzekering van de liften en gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie, van 

verlichting en andere apparatuur, de vergoeding van de syndicus, de lonen, verzekering en 

sociale lasten van de conciërge en van het personeel dat gelast is met het onderhoud van de 

gemene delen. Deze opsomming is niet limitatief." De vrederechter oordeelde: "Bij toepassing 

van artikel 1162 BW moet, in geval van twijfel, de huurovereenkomst worden uitgelegd ten 

nadele van hem die bedongen heeft en ten voordele van hem die zich verbonden heeft. In casu 

moet de regeling betreffende het aanrekenen van kosten en lasten, bij twijfel worden uitgelegd 

ten nadele van de verweerder omdat die regeling in zijn voordeel werd opgesteld."2216 

 GEEN TOEPASSING CONTRA VENDITOREM BIJ RUIL GELET OP DE ONMOGELIJKHEID OM ÉÉN 

VAN DE PARTIJEN MET VERKOPER GELIJK TE STELLEN EN OP ONMOGELIJKHEID CONTRA 

VENDITOREM IN DE PRAKTIJK TOE TE PASSEN – Ook bepleit men wel eens de uitbreiding van 

contra venditorem naar ruilcontracten.2217 Met uitzondering van de artikelen 1702-1706 

BW/CC, zijn alle regels inzake de koop ook van toepassing op de ruil.2218 Toch kunnen 

bepaalde regels van de koop bezwaarlijk gekopieerd worden naar de ruil, omdat de afwezigheid 

van een geldprijs zich daartegen verzet.2219 Met betrekking tot contra venditorem argumenteert 

men dan over het algemeen dat hier geen sprake kan zijn van inferioriteit van één van beide 

                                                 
2215 Frankrijk: Cass. fr. 15 december 1902, DP 1903, jurispr. 448; S. 1903, 1, 216; Cass. fr. 24 oktober 1932, DH 1932, 557 ; 

Cass. fr. 30 oktober 1934, DH 1934, 572 ("Une pareille clause doit être interpétée dans le sens d'une parfaite égalité entre le 

bailleur et le locataire."); M. Y. M. ALY, La logique de l'opération d'interprétation du contrat: Comparaison franco-

égyptienne, proefschrift Université de Paris-Nord, 2005, 230; J. GAUGUIER, De l'interprétation des actes juridiques, Parijs, 

Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1898, 187; M. MIGNOT, "Fasc. unique: VENTE. Obligations du vendeur. 

Interprétation du contrat" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 11. 
2216 Vred. Zomergem 11 januari 2013, Huur 2013, 29. 
2217 R. DEKKERS, N. CARETTE, G. BAETEMAN, A-L- VERBEKE en K. VANHOVE, Handboek Burgerlijk Recht - deel III, 

Antwerpen, Intersentia, 2007, 560; C. DE WULF en H. DE DECKER, Het opstellen van notariële akten, II, Deurne, Kluwer, 1994, 

1201; B. TILLEMAN, Overeenkomsten. 2 : Bijzondere overeenkomsten. A : Verkoop. 1 : Totstandkoming en kwalificatie van de 

koop, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 455. Frankrijk: M. MIGNOT, "Fasc. unique: VENTE. Obligations du vendeur. 

Interprétation du contrat" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 12. 
2218 Artikel 1707 BW ("De overige regels die omtrent het koopcontract zijn voorgeschreven, zijn mede van toepassing op het 

ruilcontract."). Frankrijk: Artikel 1707 CC ("Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent d'ailleurs 

à l'échange."). 
2219 J. DE CONINCK, "Art. 1707 BW" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak 

en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., z.p. 
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partijen.2220 DE CONINCK roept echter op ook het eerste deel van artikel 1602 BW, dat een 

informatieplicht voor de verkoper vastlegt, in rekening te brengen.2221 Het tweede lid is een 

sanctie voor tekortkomingen aan de informatieplicht. Men kan volgens haar stellen dat de 

analogie met het ruilcontract toch geldt. Ook bij ruil moet men dan voldoende informatie geven 

en ook bij ruil moet de sanctie voor onvoldoende informatie dan bestaan in een voor de persoon 

die niet aan de mededelingsplicht heeft voldaan negatieve interpretatie. Dit mag in theorie wel 

logisch klinken, maar in de praktijk blijkt het moeilijk om in ruilovereenkomsten contra 

venditorem naar analogie toe te passen. Welke partij moet dan immers gelijkgesteld worden 

met de verkoper en welke met de koper? Er is namelijk geen sprake van overdracht van een 

geldprijs, zodat beide partijen eigenlijk een gelijke functie vervullen. Beter lijkt het daarom bij 

ruil de gemeenrechtelijke regel contra stipulatorem toe te passen.2222 Bovendien is het in de 

praktijk onmogelijk om contra venditorem toe te passen op ruil, gelet op het feit dat de andere 

regels van voorkeurinterpretatie het effectieve gebruik van contra venditorem uitsluiten, omdat 

deze regel enkel geldt voor bedingen waarover partijen niet gedebatteerd hebben en in 

dergelijke gevallen contra proferentem sensu stricto voorrang krijgt (nr. 676). 

§3. Uitzonderingen  

 GEEN TOEPASSING CONTRA VENDITOREM WANNEER VERKOPER EN KOPER DEZELFDE PARTIJ 

ZIJN – Ook al is er sprake van een nationale koopovereenkomst, die geen consumentenkoop is, 

dan zijn er nog situaties waarbij de regel contra venditorem niet geldt. Zo kan de bepaling 

logischerwijs geen rol spelen wanneer er sprake is van een koop-verkoopovereenkomst waarbij 

koper en verkoper dezelfde persoon zijn.2223 Een dergelijke situatie mag op het eerste zicht 

vergezocht lijken, maar komt wel voor in realiteit.  

Het Franse Hof van Cassatie sloot bijvoorbeeld het gebruik van artikel 1602 CC uit bij een 

verkoop per opbod, waar de hoogste bieder één van de mede-eigenaars was van het verkochte 

goed. Hij was immers tegelijkertijd koper en verkoper van het goed.2224 

 GEEN TOEPASSING CONTRA VENDITOREM OP CLAUSULES OPGENOMEN IN HET VOORDEEL 

VAN DE KOPER, BEDINGEN WAAR DE PARTIJEN OVER GEDEBATTEERD HEBBEN EN BEDINGEN 

DIE ZOWEL OP VRAAG VAN KOPER ALS VAN VERKOPER GESTIPULEERD ZIJN – Contra 

venditorem geldt niet voor alle bedingen in een koopcontract.2225 Toch spreekt het Belgische 

                                                 
2220 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, III, Brussel, Bruylant, 1967, 678. 
2221 J. DE CONINCK, "Art. 1707 BW" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak 

en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., z.p. Zie ook F. DECKERS, L'échange, Brussel, Larcier, 1972, 14. 
2222 R. DEKKERS, N. CARETTE, G. BAETEMAN, A-L- VERBEKE en K. VANHOVE, Handboek Burgerlijk Recht - deel III, 

Antwerpen, Intersentia, 2007, 560. 
2223 Frankrijk: M. MIGNOT, "Fasc. unique: VENTE. Obligations du vendeur. Interprétation du contrat" in JurisClasseur Civil 

Code, losbl., n° 10. 
2224 Frankrijk: Cass. fr. 19 augustus 1884, S. 1885, 1, 156. Zie ook Parijs 23 oktober 1990, n° JurisData 1990-600217. (Het 

Hof van Beroep oordeelde dat artikel 1602 CC niet van toepassing was op de terugkoopbelofte van aandelen toebehorend aan 

een manager van de vennootschap voor het geval dat hij zijn functie zou stopzetten.). 
2225 Brussel 30 maart 1981, TBH 1981, 420 ("Attendu que la doctrine et la jurisprudence considèrent qu'en ce qui concerne les 

obligations du vendeur, cette disposition constitue une dérogation au droit commun qui commande d'interpréter toute clause 

douteuse en faveur de celui qui s'est obligé et contre celui qui a stipulé (article 1162 CC), elles en limitent l'application aux 

obligations ordinaires nées du contrat de vente; qu'ainsi, à supposer qu'un doute subsiste – quod non – l'article 1602, alinéa 
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artikel 1602, 2e lid BW over "ieder duister of dubbelzinnig beding" en het Franse artikel 1602, 

2e lid CC over "tout pacte obscur ou ambigu". In zijn uiteenzetting voor het Corps Législatif, 

legde GRENIER, die als afgevaardigde van het Tribunat het wetsontwerp verdedigde, uit dat de 

bepaling enkel doelde op de verbintenissen van de verkoper, waarnaar in het eerste deel van het 

artikel verwezen werd.2226 Het lijkt inderdaad aangewezen, in het zog van GRENIER, rekening 

te houden met de onderlinge band tussen de beide onderdelen van de regel en te concluderen 

dat de wetgever niet bedoeld heeft elk duister beding onder de toepassing van contra venditorem 

te brengen. De draagwijdte van de interpretatieregel in het nadeel van de verkoper reikt slechts 

tot bepaalde categorieën van clausules. Ten eerste gaat het om bedingen die onduidelijk zijn 

over de beschrijving van de verkochte zaak en de hoedanigheden en de gebreken ervan.2227 

Daarnaast vallen de clausules die verbintenissen bevatten ten laste van de verkoper eronder.2228 

                                                 
2 ne pourrait s'appliquer à une disposition exceptionelle, telle une réduction du prix en cas de paiement avant l'échéance, 

pareille stipulation bénéficiant plus directement à l'acheteur."); A. CHRISTIAENS, "Art. 1602 BW" in Bijzondere 

overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., z.p.; A. 

CRUQUENAIRE, L'interprétation des contrats en droit d'auteur, Brussel, Larcier, 2007, 162; A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation 

du contrat de vente", TBBR 2008, 312; A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar 

met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 27; B. 

DE CONINCK, "Le droit commun de l'interprétation des contrats", DAOR 2001, 43; H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-

LIMPENS, Traité élémentaire de droit civil belge. 4: Les principaux contrats (1re partie), Brussel, Bruylant, 1997, 175; C. 

ENGELS, "Vorm – bewijs – kosten – interpretatie" in C. ENGELS en M. DAMBRE, Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 

2010, 43; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et 

pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-29.10; J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, 105; F. MOURLON 

BEERNAERT, "L'interprétation de la vente" in Manuel de la vente, Waterloo, Kluwer, 2010, 113; L. SIMONT, J. DE GAVRE en P. 

A. FORIERS, "Examen de jurisprudence (1981-1991). Les contrats spéciaux", RCJB 1995, 152; P. VAN OMMESLAGHE, "Examen 

de jurisprudence. Les obligations", RCJB 1986, 175; P. WERY, "L'interprétation des contrats d'adhésion en cas d'ambiguïté ou 

d'obscurité de leurs clauses" (noot onder Luik 26 april 1996), JLMB 1996, 1373; P. WERY, Droit des obligations, vol. I, Théorie 

générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 403. Frankrijk: D. BERTHIAU, Le principe d'égalité et le droit civil des contrats, 

Parijs, LGDJ, 1999, 117; J. GAUGUIER, De l'interprétation des actes juridiques, Parijs, Librairie nouvelle de droit et de 

jurisprudence, 1898, 185; J. LOPEZ SANTA MARIA, Les systèmes d'interprétation des contrats, proefschrift Parijs, 1968, 74; B. 

MAGOIS, "Fasc. 10: VENTE D'IMMEUBLE" in JurisClasseur Notarial Formulaire, losbl., n° 43; M. MIGNOT, "Fasc. unique: 

VENTE. Obligations du vendeur. Interprétation du contrat" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 6. 
2226 GRENIER wordt geciteerd door J. GAUGUIER, De l'interprétation des actes juridiques, Parijs, Librairie nouvelle de droit et 

de jurisprudence, 1898, 185 en door F. LAURENT, Principes de droit civil, XXIV, Brussel, Bruylant, 1878, 155: "C'est 

relativement à ces objets que se borne la règle d'interprétation contre le vendeur; car par rapport aux autres clauses de la 

vente, qui seraient autant le fait de l'acquéreur que celui du vendeur, en cas d'obscurité ou d'ambiguïté, la manière de les 

entendre serait soumise aux règles générales de l'interprétation des conventions; et on ne doit pas voir une idée contraire dans 

les termes dans lesquels le second paragraphe de l'article est conçu, parce qu'il est évident qu'il se rapporte à ce qui fait l'objet 

du paragraphe premier, c'est à dire à l'obligation de la part du vendeur d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige." Zie ook 

Frankrijk: D. BERTHIAU, Le principe d'égalité et le droit civil des contrats, Parijs, LGDJ, 1999, 117. 
2227 Frankrijk: J. GAUGUIER, De l'interprétation des actes juridiques, Parijs, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 

1898, 185. 
2228 A. CHRISTIAENS, "Art. 1602 BW" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., z.p.; H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité élémentaire de 

droit civil belge. 4: Les principaux contrats (1re partie), Brussel, Bruylant, 1997, 175; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. 

CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-29.10; 

L. SIMONT, J. DE GAVRE en P. A. FORIERS, "Examen de jurisprudence (1981-1991). Les contrats spéciaux", RCJB 1995, 152. 

Frankrijk: D. BERTHIAU, Le principe d'égalité et le droit civil des contrats, Parijs, LGDJ, 1999, 117; J. LOPEZ SANTA MARIA, 

Les systèmes d'interprétation des contrats, proefschrift Parijs, 1968, 74. Volgens B. DE CONINCK en A. VAN OEVELEN vallen 

ook de clausules die verbintenissen bevatten voor de koper ook onder artikel 1602 BW, maar moet artikel 1602 BW hier 

beschouwd worden als een confirmatie van artikel 1162 BW. Men moet deze bedingen immers interpreteren in het voordeel 

van de debiteur, die in dit geval de koper is. Zie B. DE CONINCK, "Le droit commun de l'interprétation des contrats", DAOR 

2001, 43; A. VAN OEVELEN, "Koop-verkoop: vorm, kosten, interpretatie, bewijs" in Recht voor de onderneming, Mechelen, 

Kluwer, losbl., IV.12 – 13. Redeneren dat een toepassing van artikel 1602 BW met betrekking tot de verbintenissen van de 

koper op hetzelfde neerkomt als het gebruiken van artikel 1162 BW en daaruit concluderen dat artikel 1602 BW ook van 

toepassing is op de verbintenissen van de koper, is echter wat kort door de bocht, want in dergelijke gevallen is het niet altijd 

artikel 1162 BW dat van toepassing is. Ook de contra proferentem-regel of de bepaling in favorem consumentis kunnen hier 
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Het gaat daarbij echter niet om al zijn verplichtingen, maar enkel om de contractuele bedingen 

die normaal en gebruikelijk zijn voor elke koop, zoals de verbintenissen die te maken hebben 

met het verkochte goed en haar bijhorigheden.2229 Uitzonderlijke clausules die opgenomen zijn 

puur in het voordeel van de koper, bedingen waar de partijen over gedebatteerd hebben, of 

bedingen die zowel op vraag van koper als van verkoper gestipuleerd zijn, vallen dan weer niet 

onder de contra venditorem-regel.2230  

Bij authentieke akte van 24 mei 1973, verkocht Abbey Life Assurance aan Egimo-Immobilière 

Electrobel-Promibel een in aanbouw zijnd onroerend goed voor de prijs van 503 574 000 BEF. 

Er werd overeengekomen dat er direct een som van 99 470 000 BEF moest betaald worden en 

                                                 
een rol spelen. Het is dan ook aangewezen om, net als H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS en MIGNOT, te erkennen 

dat in het geval van verbintenissen van de koper, een toepassing van artikel 1162 BW en artikel 1602 BW tot eenzelfde resultaat 

leidt, maar hieruit niet te besluiten dat artikel 1602 BW een rol mag spelen bij de interpretatie van verbintenissen van de koper. 

Zie H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité élémentaire de droit civil belge. 4: Les principaux contrats (1re 

partie), Brussel, Bruylant, 1997, 175. Frankrijk: M. MIGNOT, "Fasc. unique: VENTE. Obligations du vendeur. Interprétation 

du contrat" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 5. 
2229 A. CHRISTIAENS, "Art. 1602 BW" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., z.p.; A. CRUQUENAIRE, L'interprétation des contrats en droit d'auteur, 

Brussel, Larcier, 2007, 162; A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 312; A. DE BOECK, 

"Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 

Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 27; B. DE CONINCK, "Le droit commun de 

l'interprétation des contrats", DAOR 2001, 43; H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité élémentaire de droit civil 

belge. 4: Les principaux contrats (1re partie), Brussel, Bruylant, 1997, 175; C. ENGELS, "Vorm – bewijs – kosten – 

interpretatie" in C. ENGELS en M. DAMBRE, Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2010, 43; J. LIMPENS, La vente en 

droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, 105; F. MOURLON BEERNAERT, "L'interprétation de la vente" in Manuel de la vente, 

Waterloo, Kluwer, 2010, 113; L. SIMONT, J. DE GAVRE en P. A. FORIERS, "Examen de jurisprudence (1981-1991). Les contrats 

spéciaux", RCJB 1995, 153. Frankrijk: J. LOPEZ SANTA MARIA, Les systèmes d'interprétation des contrats, proefschrift Parijs, 

1968, 74; B. MAGOIS, "Fasc. 10: VENTE D'IMMEUBLE" in JurisClasseur Notarial Formulaire, losbl., n° 43. 
2230 Brussel 30 maart 1981, TBH 1981, 420 ("Attendu que la doctrine et la jurisprudence considèrent qu'en ce qui concerne les 

obligations du vendeur, cette disposition constitue une dérogation au droit commun qui commande d'interpréter toute clause 

douteuse en faveur de celui qui s'est obligé et contre celui qui a stipulé (article 1162 CC), elles en limitent l'application aux 

obligations ordinaires nées du contrat de vente; qu'ainsi, à supposer qu'un doute subsiste – quod non – l'article 1602, alinéa 

2 ne pourrait s'appliquer à une disposition exceptionelle, telle une réduction du prix en cas de paiement avant l'échéance, 

pareille stipulation bénéficiant plus dioectement à l'acheteur."); P. BRULEZ, Koop en aanneming: faux amis?, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 156; A. CHRISTIAENS, "Art. 1602 BW" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met 

overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., z.p.; A. CRUQUENAIRE, L'interprétation des contrats en 

droit d'auteur, Brussel, Larcier, 2007, 192; A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 312, 316; B. 

DE CONINCK, "Le droit commun de l'interprétation des contrats", DAOR 2001, 43; A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere 

overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. 

Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 27; H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité élémentaire de droit civil 

belge. 4: Les principaux contrats (1re partie), Brussel, Bruylant, 1997, 175; C. ENGELS, "Vorm – bewijs – kosten – 

interpretatie" in C. ENGELS en M. DAMBRE, Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2010, 43; A. GUILMOT, Y. NINANE 

en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-

29.10; J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, 105; F. MOURLON BEERNAERT, "L'interprétation de la 

vente" in Manuel de la vente, Waterloo, Kluwer, 2010, 113; L. SIMONT, J. DE GAVRE en P. A. FORIERS, "Examen de 

jurisprudence (1981-1991). Les contrats spéciaux", RCJB 1995, 153; P. VAN OMMESLAGHE, "Examen de jurisprudence. Les 

obligations", RCJB 1986, 175; P. WERY, "L'interprétation des contrats d'adhésion en cas d'ambiguïté ou d'obscurité de leurs 

clauses" (noot onder Luik 26 april 1996), JLMB 1996, 1373; P. WERY, Droit des obligations, vol. I, Théorie générale du 

contrat, Brussel, Larcier, 2011, 403. Frankrijk: B. MAGOIS, "Fasc. 10: VENTE D'IMMEUBLE" in JurisClasseur Notarial 

Formulaire, losbl., n° 43; M. MIGNOT, "Fasc. unique: VENTE. Obligations du vendeur. Interprétation du contrat" in 

JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 6. DCFR: C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. HUET, M. 

STORME, S. SWANN, P. VARUL, A. VENEZIANO en F. ZOLL, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law 

Draft Common Frame of Reference (DCFR), http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, 591. 

Unidroit Principes: INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW, Unidroit principles of international 

commercial contracts, Rome, 2010 

http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf, 144. PECL: M. H. 

WISSINK, "Interpretation" in D. BUSCH, E. H. HONDIUS, H. J. VAN KOOTEN, H. N. SCHELHAAS en W. M. SCHRAMA (eds.), The 

Principles of European Contract Law and Dutch Law – A Commentary, De Haag, Kluwer, 2002, 250. 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf
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dat "le solde, soit la somme de 404 104 000 BEF, est exigible au plus tard à la date de 

l'agréation provisoire. Toutefois, ce solde sera diminué à concurrence de 7,50% l'an 

calendrier calculé prorata temporis sur toutes sommes payées par l'acquéreur avant la date 

d'agréation provisoire et ce, depuis ces paiements, jusqu'au paiement total du solde". De 

partijen konden het niet eens worden over de juiste betekenis van de zinsnede "sur toutes 

sommes payées par l'acquéreur avant la date d'agréation provisoire". De koper ging ervanuit 

dat de afgesproken korting ook gold voor de al betaalde som van 99 470 000 BEF, terwijl de 

verkoper meende dat de korting enkel een invloed had op de sommen betaald tussen de datum 

van het verlijden van de authentieke akte en het moment waarop de koper bezit nam van het 

onroerend goed. Het Hof ging na wat de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen was bij 

de sluiting van het contract, en oordeelde, met een omstandige motivering, dat de korting niet 

van toepassing was op het al betaalde bedrag van 99 470 000 BEF. Het Hof hield het daar niet 

bij, maar antwoordde in een obiter dictum ook op het subsidiaire motief van de koper, 

gebaseerd op artikel 1602, 2e lid BW: "si la doctrine et la jurisprudence considèrent qu'en ce 

qui concerne les obligations du vendeur, cette disposition constitue une dérogation au droit 

commun qui commande d'interpréter toute clause douteuse en faveur de celui qui s'est obligé 

et contre celui qui a stipulé (article 1162 du code civil), elles en limitent l'application aux 

obligations ordinaires nées du contrat de vente; qu'ainsi, à supposer qu'un doute subsiste – 

quod non – l'article 1602, alinéa 2, ne pourrait s'appliquer à une disposition exceptionnelle, 

pareille stipulation bénéficiant plus directement à l'acheteur; qu'en pareil cas, il s'indique d'en 

revenir au droit commun ".2231 

Sommige auteurs gaan er echter vanuit dat "ieder" wel letterlijk moet opgevat worden, zodat 

de contra venditorem-regel van toepassing is op elk beding in een koopovereenkomst dat 

duister of dubbelzinnig is.2232 De wettelijke regel bevat geen beperking, waarom zou men er 

dan één toevoegen?2233 Bovendien zou een versmalling van de regel niet stroken met het doel 

ervan, dat dan wordt ingevuld als omvattende een zeer brede bescherming van de koper.2234 

Een ander argument dat wordt aangedragen is het volgende: als men het toepassingsgebied van 

de regel verkleint tot enkel de normale bedingen van een koopcontract, zou deze quasi nooit 

kunnen gebruikt worden, zodat men zich de vraag kan stellen wat dan nog de waarde is van een 

dergelijke bepaling.2235 Ook kan men opwerpen dat de uitsluiting van bedingen waarover 

partijen onderhandeld hebben, verregaande gevolgen heeft. Deze brengt immers met zich mee 

dat de effectieve toepassing van contra venditorem uitgesloten wordt (nr. 676). 

Bij een overeenkomst tot overdracht van aandelen rees er onenigheid over de draagwijdte van 

de contractuele bedingen betreffende de waarborg. Het Hof oordeelde op basis van artikel 1162 

BW dat een strikte interpretatie aan de orde was. Artikel 1602, 2e lid BW kwam hier niet aan 

bod, aangezien het hier niet ging om "les caractéristiques propres des actions".2236 MOURLON 

BEERNAERT is het niet eens met deze uitleg en betoogt dat in deze zaak artikel 1602, 2e lid BW 

                                                 
2231 Brussel 30 maart 1981, TBH 1981, 420. 
2232 A. KLUYSKENS, De contracten in Beginselen van Burgerlijk Recht, Antwerpen, Standaard, 1952, 84; F. MOURLON 

BEERNAERT, "L'interprétation de la vente" in Manuel de la vente, Waterloo, Kluwer, 2010, 113; R. VANDEPUTTE, 

Overeenkomsten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Antwerpen, Standaard, 47-48. 
2233 F. MOURLON BEERNAERT, "L'interprétation de la vente" in Manuel de la vente, Waterloo, Kluwer, 2010, 113. 
2234 F. MOURLON BEERNAERT, "L'interprétation de la vente" in Manuel de la vente, Waterloo, Kluwer, 2010, 113. 
2235 F. MOURLON BEERNAERT, "L'interprétation de la vente" in Manuel de la vente, Waterloo, Kluwer, 2010, 113. 
2236 Luik 1 april 1992, JDSC 2000 (samenvatting), 10, noot M. COIPEL; Rev.prat.soc. 1993, 97, noot I. CORBISIER. 



 

 

583 

 

had moeten worden ingeroepen, aangezien het hier ging om een koopcontract.2237 Volgens hem 

is het immers onlogisch om op één en dezelfde rechtshandeling, namelijk de koop, twee 

verschillende regimes toe te passen. 

Ook al ontneemt de lezing van de regel die stelt dat niet alle bedingen van een 

koopovereenkomst vallen onder contra venditorem, alle effect aan de bepaling, toch moet deze 

gevolgd worden. Enkel deze visie past immers binnen de belangrijkste ratio van contra 

venditorem, namelijk de bescherming van de zwakke partij (nr. 637). Bij clausules die 

opgenomen zijn louter in het voordeel van de koper of bij bedingen die zowel op vraag van 

koper als van verkoper gestipuleerd zijn, is het niet nodig de koper te beschermen. Hij kan hier 

immers bezwaarlijk als zwakke partij gezien worden.  

C. TOEPASSINGSGEBIED VAN DE CONTRA PROFERENTEM-REGEL SENSU 

STRICTO 

§1. Algemene regel: standaardbedingen en -contracten 

 TOEPASSING OP STANDAARDCONTRACTEN – De regel contra proferentem sensu stricto is van 

toepassing op standaard- of type-overeenkomsten.2238 Dit zijn contracten die bestaan uit vaste 

contractbedingen die telkens opnieuw letterlijk worden overgenomen. Dergelijke 

overeenkomsten worden gekenmerkt door het gebrek aan inbreng bij de redactie vanwege 

tenminste één van de contractpartijen. De reden voor het gebruik van dit soort contracten is 

tweeledig: enerzijds maken ze het gemakkelijker, sneller en efficiënter om gelijkaardige 

                                                 
2237 F. MOURLON BEERNAERT, "L'interprétation de la vente" in Manuel de la vente, Waterloo, Kluwer, 2010, 114-115. 
2238 J. MAHAUX, J.-F. LECLERCQ en A. MEINERTZAGEN-LIMPENS, "L'interprétation des contrats standardisés" in J. MAHAUX, J.-

F. LECLERCQ en A. MEINERTZAGEN-LIMPENS (eds.), Quelques aspects des contrats standardisés, Brussel, Editions de 

l'Université de Bruxelles, 1982, 87; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 3. Uitlegging en implementatie van 

overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-137; S. 

STIJNS, D. VAN GERVEN en P. WÉRY, "Chronique de jurisprudence. Les obligations: les sources (1985-1995)", JT 1996, 717; 

K. SWERTS, J. DEENE, C. VANACKERE en K. MARCHAND, "Definitie, soorten en basisbeginselen. [De overeenkomst]" in 

Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Kluwer, Mechelen, losbl., II.4-22; P. VAN OMMESLAGHE, "Examen de jurisprudence. 

Les obligations", RCJB 1986, 177; P. WERY, "L'interprétation des clauses ambiguës ou obscures d'un contrat d'assurance" (noot 

onder Luik 6 december 1995 en Luik 25 juni 1996), RRD 1996, 424. Frankrijk: M. Y. M. ALY, La logique de l'opération 

d'interprétation du contrat: Comparaison franco-égyptienne, proefschrift Université de Paris-Nord, 2005, 201. Nederland: M. 

M. MENDEL, noot onder HR 9 september 1994, NJ 1995, 285; J. M. VAN DUNNÉ, Verbintenissenrecht. Deel 1. Contractenrecht, 

Deventer, Kluwer, 2004, 162. Engeland: Oxonica Energy Limited v Neuftec Limited [2008] EWHC 2127 (Pat); [2008] WL 

3909365 ("The maxim operates most comfortably in standard form contracts, where one side puts forward the document on 

take-it-or-leave-it terms."); R. S. T. CHORLEY en O. C. GILES, Slater's Mercantile Law, Londen, Pitman, 1971, 78; W. D. 

SLAWSON, "Contractual Discretionary Power: A Law To Prevent Deceptive Contracting By Standard Form", Mich. St. L. Rev. 

2006, 860. DCFR: C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. HUET, M. STORME, S. SWANN, P. VARUL, 

A. VENEZIANO en F. ZOLL, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of 

Reference (DCFR), http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, 591. Unidroit Principes: 

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW, Unidroit principles of international commercial contracts, 

Rome, 2010 http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf, 144. 

PECL: P. WERY, "Les pouvoirs du juge en matière de contentieux contractuel, dans les Principes du droit européen du contrat" 

in Liber Amicorum Jean-Pierre de Bandt, Brussel, Bruylant, 2004, 735; M. H. WISSINK, "Interpretation" in D. BUSCH, E. H. 

HONDIUS, H. J. VAN KOOTEN, H. N. SCHELHAAS en W. M. SCHRAMA (eds.), The Principles of European Contract Law and 

Dutch Law – A Commentary, De Haag, Kluwer, 2002, 250. Rechtsvergelijkend: P. CSERNE, "Policy considerations in contract 

interpretation: the contra proferentem rule from a comparative law and economics perspective" in G. RADHIKA, Contract 

Theory - Corporate Law, Hyderabad, ICFAI University Press, 2009, 83. 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf
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transacties af te sluiten, anderzijds beperken ze ook de transactiekosten, omdat er geen 

onderhandelingen nodig zijn.2239  

 TOEPASSING OP TOETREDINGSCONTRACTEN – Een meer specifieke categorie van 

standaardovereenkomsten, zijn de toetredings- of adhesie contracten, waarop de contra 

proferentem regel sensu stricto bij uitstek van toepassing is.2240 Het gaat hier om type-

overeenkomsten die de eigenschap bezitten dat één van de partijen ze heeft opgesteld, terwijl 

ze voor de tegenpartij te nemen of te laten zijn.2241 Dit zijn bijvoorbeeld 

                                                 
2239 W. GELDHOF en M. HOEBEECK, "Toetredingscontracten en algemene contractsvoorwaarden" in Bijzondere overeenkomsten. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar Verbintenissenrecht, Mechelen, 

Kluwer, 2010, 4. Frankrijk: J. GHESTIN en I. MARCHESSEAUX-VAN MELLE, "Les contrats d'adhésion et les clauses abusives en 

droit français et en droits européens" in J. GHESTIN en M. FONTAINE (eds.), La protection de la partie faible dans les rapports 

contractuels: comparaisons franco-belges, Parijs, LGDJ, 1996, 2. 
2240 K. BERNAUW, "De verzekeringsovereenkomst: ontstaan, bewijs en interpretatie (in het bijzonder de WAM)" in C. ENGELS 

en P. LECOCQ (eds.), Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2009, Brugge, die Keure, 2009, 309; A. CRUQUENAIRE, 

L'interprétation des contrats en droit d'auteur, Brussel, Larcier, 2007, 216; A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat de 

vente", TBBR 2008, 312; A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht 

van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 23; J. L. FAGNART, 

"Examen de jurisprudence (1981-1990) – Les assurances terrestres", RCJB 1991, 743; M. FONTAINE, Droit des assurances, 

Brussel, Larcier, 2010, 333; J. F. LECLERCQ en C. JASSOGNE, "L'interprétation des contrats" in Traité pratique de droit 

commercial, Waterloo, Kluwer, 2009, 341; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 3. Uitlegging en implementatie 

van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-137; C. 

PARIS, "L'interprétation des clauses d'une police d'assurance en cas de doute" (noot onder Bergen 6 mei 2003), JLMB 2003, 

1824; J. F. ROMAIN, "Le principe de la convention-loi (portée et limites): réflexions sur un nouveau paradigme contractuel" in 

Les Obligations contractuelles, Brussel, Editions du Jeune Barreau de Bruxelles, 2000, 77; S. STIJNS, D. VAN GERVEN en P. 

WÉRY, "Chronique de jurisprudence. Les obligations: les sources (1985-1995)", JT 1996, 717; R. VAN RANSBEECK, 

"Privaatrechtelijke en handelsrechtelijke beschouwingen inzake forumbedingen in factuurvoorwaarden naar Belgisch recht", 

TBBR 2013, 356; P. WERY, "L'interprétation des clauses ambiguës ou obscures d'un contrat d'assurance" (noot onder Luik 6 

december 1995 en Luik 25 juni 1996), RRD 1996, 423; P. WERY, "L'interprétation des contrats d'adhésion en cas d'ambiguïté 

ou d'obscurité de leurs clauses" (noot onder Luik 26 april 1996), JLMB 1996, 1374. Frankrijk: M. Y. M. ALY, La logique de 

l'opération d'interprétation du contrat: Comparaison franco-égyptienne, proefschrift Université de Paris-Nord, 2005, 201; M. 

H. MALEVILLE, Pratique De l'interprétation Des Contrats: Etude Jurisprudentielle, Rouen, Université De Rouen, 1991, 248. 

Nederland: J. M. VAN DUNNE, Verbintenissenrecht. Deel 1. Contractenrecht, Deventer, Kluwer, 2004, 162; P. VAN 

OMMESLAGHE, "Examen de jurisprudence. Les obligations", RCJB 1986, 177. Engeland: J. BEATSON, A. BURROWS en J. 

CARTWRIGHT, Anson's Law of Contract, Oxford, Oxford University Press, 2010, 171; B. D. LIGGETT, "Contra Applicantem or 

Contra Proferentem Applicatio: The Need for Clarification of the Doctrine of Contra Proferentem in the Context of Insured-

Created Ambiguities in Insurance Applications", BYU L. Rev. 2008, 214; J. P. SHEDD, "Resolving Ambiguities in Interpretation 

of Government Contracts", Geo. Wash. L. Rev. 1967-68, 15. DCFR: C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. 

HERRE, J. HUET, M. STORME, S. SWANN, P. VARUL, A. VENEZIANO en F. ZOLL, Principles, Definitions and Model Rules of 

European Private Law Draft Common Frame of Reference (DCFR), http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-

private-law_en.pdf, 591. Unidroit Principes: INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW, Unidroit 

principles of international commercial contracts, Rome, 2010 

http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf, 144. PECL: P. 

WERY, "Les pouvoirs du juge en matière de contentieux contractuel, dans les Principes du droit européen du contrat" in Liber 

Amicorum Jean-Pierre de Bandt, Brussel, Bruylant, 2004, 735; M. H. WISSINK, "Interpretation" in D. BUSCH, E. H. HONDIUS, 

H. J. VAN KOOTEN, H. N. SCHELHAAS en W. M. SCHRAMA (eds.), The Principles of European Contract Law and Dutch Law – 

A Commentary, De Haag, Kluwer, 2002, 250. Rechtsvergelijkend: P. CSERNE, "Policy considerations in contract 

interpretation: the contra proferentem rule from a comparative law and economics perspective" in G. RADHIKA, Contract 

Theory - Corporate Law, Hyderabad, ICFAI University Press, 2009, 89; A. DE BOECK en M. VAN HOECKE, "The Interpretation 

of Standard Clauses in European Contract Law" in H. COLLINS (ed.), Standard Contract Terms in Europe, Alphen aan den 

Rijn, Kluwer, 2008, 225. 
2241 A. CRUQUENAIRE, L'interprétation des contrats en droit d'auteur, Brussel, Larcier, 2007, 216; A. CRUQUENAIRE, 

"L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 312; A. CRUQUENAIRE, "L'incidence du droit commun des obligations sur 

les règles d'interprétation préférentielle: réflexions à partir de l'exemple des contrats relatifs au droit d'auteur", TBBR 2008, 

601; P. H. DELVAUX, "Les contrats d'adhésion et les clauses abusives en droit belge" in J. GHESTIN en M. FONTAINE (eds.), La 

protection de la partie faible dans les rapports contractuels: comparaisons franco-belges, Parijs, LGDJ, 1996, 7-743; W. 

GELDHOF en M. HOEBEECK, "Toetredingscontracten en algemene contractsvoorwaarden" in Bijzondere overeenkomsten. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar Verbintenissenrecht, Mechelen, 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf
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arbeidsovereenkomsten, contracten met vervoermaatschappijen, verkopers, nutsbedrijven, 

telefonie- en internetverdelers, banken, verzekeraars, reisagentschappen, hotels en 

parkeerbedrijven.2242 De clausules uit een adhesiecontract zijn verbindend voor de partijen bij 

het contract, op voorwaarde dat de wederpartij kennis heeft gehad van de bepalingen, of daar 

rederlijkerwijze de kans toe had, en wanneer hij met deze bepalingen heeft ingestemd.2243 Voor 

adhesiecontracten gesloten tussen een professioneel en een consument, vormt de regel in 

favorem consumentis een bescherming voor de toetreder. Wanneer geen van de partijen bij een 

toetredingscontract een consument is, bestaat bescherming in de vorm van contra proferentem. 

De contra proferentem-regel sensu stricto heeft immers een interprofessionele gelding.2244 

 TOEPASSING OP STANDAARDBEDINGEN – Het bestaan van typecontracten gaat hand in hand 

met het voorkomen van standaardbedingen of algemene voorwaarden, waarop de regel contra 

proferentem ook van toepassing is.2245 Dit zijn "voorgedrukte clausules die regelmatig 

terugkomen in rechtsverhoudingen van eenzelfde aard, of, toegepast op één partij, die identiek 

                                                 
Kluwer, 2010, 3; C. PARIS, "L'interprétation des clauses d'une police d'assurance en cas de doute" (noot onder Bergen 6 mei 

2003), JLMB 2003, 1824; K. SWERTS, J. DEENE, C. VANACKERE, en K. MARCHAND, "Definitie, soorten en basisbeginselen. [De 

overeenkomst]" in Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Kluwer, Mechelen, losbl., II.4-21-22; P. WERY, "L'interprétation 

des contrats d'adhésion en cas d'ambiguïté ou d'obscurité de leurs clauses" (noot onder Luik 26 april 1996), JLMB 1996, 1374. 

Frankrijk: J. GHESTIN en I. MARCHESSEAUX-VAN MELLE, "Les contrats d'adhésion et les clauses abusives en droit français et 

en droits européens" in J. GHESTIN en M. FONTAINE (eds.), La protection de la partie faible dans les rapports contractuels: 

comparaisons franco-belges, Parijs, LGDJ, 1996, 3. 
2242 W. GELDHOF en M. HOEBEECK, "Toetredingscontracten en algemene contractsvoorwaarden" in Bijzondere overeenkomsten. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar Verbintenissenrecht, Mechelen, 

Kluwer, 2010, 3-4. Frankrijk: M. Y. M. ALY, La logique de l'opération d'interprétation du contrat: Comparaison franco-

égyptienne, proefschrift Université de Paris-Nord, 2005, 203-204; J. GHESTIN en I. MARCHESSEAUX-VAN MELLE, "Les contrats 

d'adhésion et les clauses abusives en droit français et en droits européens" in J. GHESTIN en M. FONTAINE (eds.), La protection 

de la partie faible dans les rapports contractuels: comparaisons franco-belges, Parijs, LGDJ, 1996, 2. 1. 
2243 W. GELDHOF en M. HOEBEECK, "Toetredingscontracten en algemene contractsvoorwaarden" in Bijzondere overeenkomsten. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar Verbintenissenrecht, Mechelen, 

Kluwer, 2010, 4-5. 
2244 A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 23; P. WÉRY, "L'interprétation contra 

proferentem" (noot onder Bergen 13 januari 2005), JLMB 2005, 1052; P. WÉRY, Droit des obligations, vol. I, Théorie générale 

du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 408. DCFR: C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. HUET, M. 

STORME, S. SWANN, P. VARUL, A. VENEZIANO en F. ZOLL, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law 

Draft Common Frame of Reference (DCFR), http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, 591. 
2245 P. H. DELVAUX, "Responsabilité et assurances de l'entreprise" in Les assurances de responsabilité, Brussel, Editions de 

jeune barreau de Bruxelles, 1999, 5; R. VAN RANSBEECK, "Privaatrechtelijke en handelsrechtelijke beschouwingen inzake 

forumbedingen in factuurvoorwaarden naar Belgisch recht", TBBR 2013, 356; P. WÉRY, Droit des obligations. 1: Théorie 

générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 403. Nederland: H. HONDIUS, Standaardvoorwaarden: rechtsvergelijkende 

beschouwingen over standaardisering van kontraktsbedingen en overheidstoezicht daarop, Deventer, Kluwer, 1978, 589. 

Engeland: A. KRAMER, "Common Sense Principles of Contract Interpretation (and how we've been using them all along)", 

OJLS 2003, 194-195. DCFR: C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. HUET, M. STORME, S. SWANN, 

P. VARUL, A. VENEZIANO en F. ZOLL, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame 

of Reference (DCFR), http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, 591. PECL: M. H. WISSINK, 

"Interpretation" in D. BUSCH, E. H. HONDIUS, H. J. VAN KOOTEN, H. N. SCHELHAAS en W. M. SCHRAMA (eds.), The Principles 

of European Contract Law and Dutch Law – A Commentary, De Haag, Kluwer, 2002, 250. Unidroit Principes: 

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW, Unidroit principles of international commercial contracts, 

Rome, 2010 http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf, 144. 

Rechtsvergelijkend: R. ZIMMERMANN, The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition, Oxford, Oxford 

University Press, 1996, 641. 
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zijn in alle gelijkaardige contracten gesloten door een partij".2246 Vaak zijn dergelijke bedingen 

door één contractant opgemaakt om ze herhaaldelijk in te voegen in haar rechtshandelingen.2247 

Dan is de rechtshandeling in zijn geheel niet door één partij opgesteld, maar worden enkel 

bepaalde bedingen stelselmatig gekopieerd, zonder dat erover genegotieerd wordt. Dit betekent 

niet dat deze bedingen zonder betekenis zijn voor de rechtshandeling op zich. Integendeel, 

standaardbedingen behandelen net kwesties die zo fundamenteel zijn dat ze eenvoudigweg 

zouden moeten geïncorporeerd worden in een groot aantal rechtshandelingen.2248 Het gebruik 

van deze clausules heeft belangrijke voordelen.2249 Een eerste is efficiëntie: een 

standaardbeding incorporeren neemt weinig tijd in beslag en kost dus ook minder dan de 

redactie van een op maat gemaakte clausule. Bovendien vermindert het risico op fouten en 

onverwachte wendingen wanneer men al beproefde bedingen gebruikt. Het is echter belangrijk 

dat een standaardclausule niet zomaar in een rechtshandeling wordt ingevoegd, maar aangepast 

wordt aan de omstandigheden eigen aan de rechtshandeling, zodat ze volledig beantwoordt aan 

de specifieke noden van de partijen.2250 Bovendien brengen ze ook het gevaar met zich mee 

opgenomen te worden zonder dat de tegenpartij dit eigenlijk beseft, wat natuurlijk tot 

onaangename verrassingen kan leiden.2251 Standaardbedingen hoeven niet altijd opgesteld zijn 

door een individuele partij, maar kunnen ook afkomstig zijn van een derde, bijvoorbeeld een 

branchevereniging.2252 Sommige zijn eigen aan een bepaalde beroepsgroep of zelfs een hele 

                                                 
2246 W. GELDHOF en M. HOEBEECK, "Toetredingscontracten en algemene contractsvoorwaarden" in Bijzondere overeenkomsten. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar Verbintenissenrecht, Mechelen, 

Kluwer, 2010, 4. 
2247 L. CORNELIS en I. CLAEYS, "De tegenstelbaarheid van algemene bankvoorwaarden en hun eenzijdige wijzing" in M. TISON 

en J. BUYLE, Algemene Bankvoorwaarden, Brussel, Bruylant, 2005, 74. Frankrijk: J. LOPEZ SANTA MARIA, Les systèmes 

d'interprétation des contrats, proefschrift Parijs, 1968, 141. 
2248 J. WAELKENS, "Prioriteitsclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 137. Engeland: C. 

CIRCO, "Why is this Boilerplate in my Real Estate Contract?", Arkansas Law Notes 2005, 25. 
2249 M. BOSMANS, "Standaardbedingen", TPR 1984, 33; L. CORNELIS en I. CLAEYS, "De tegenstelbaarheid van algemene 

bankvoorwaarden en hun eenzijdige wijzing" in M. TISON en J. BUYLE, Algemene Bankvoorwaarden, Brussel, Bruylant, 2005, 

74-75; D. SIMOENS, "Vergoedingskwijting en dading in de verzekeringspraktijk" in De overeenkomst vandaag en morgen. XVI° 

postuniversitaire cyclus W. DELVA 1989-90, Antwerpen, Kluwer, 1990, 214; J. WAELKENS, "Prioriteitsclausules" in 

Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 137. Frankrijk: J. LOPEZ SANTA MARIA, Les systèmes 

d'interprétation des contrats, proefschrift Parijs, 1968, 142. Engeland: C. CIRCO, "Why is this Boilerplate in my Real Estate 

Contract?", Arkansas Law Notes 2005, 25; T. L. STARK, "Introduction" in T. L. STARK (ed.), Negotiating and Drafting Contract 

Boilerplate, New York, ALM Publishing, 2003, 6. 
2250 J. WAELKENS, "Prioriteitsclausules" in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 137. Nederland: B. 

WESSELS, "Tien stappen bij het opstellen en beoordelen van contracten" in B. WESSELS (ed.), Contracten maken, Deventer, 

Kluwer, 2007, 3. Engeland: M. ANDERSON en V. WARNER, A-Z Guide to Boilerplate and Commercial Clauses, Haywards 

Heath, Tottel Publishing, 2006, 329; F. BORTOLOTTI, Drafting and Negotiating International Commercial Contracts, Parijs, 

ICC Services Publications, 2008, 163; C. CIRCO, "Why is this Boilerplate in my Real Estate Contract?", Arkansas Law Notes 

2005, 25; G. S. HOLZAPFEL, D. A. SITZBERGER en THE PUBLISHER'S EDITORIAL STAFF, "Chapter 3. Contract Formation and 

Performance" in R. B. HUGHES (ed.), Legal Compliance Checkups: Business Clients, 2011, losbl., §3:13.  
2251 L. CORNELIS en I. CLAEYS, "De tegenstelbaarheid van algemene bankvoorwaarden en hun eenzijdige wijzing" in M. TISON 

en J. BUYLE, Algemene Bankvoorwaarden, Brussel, Bruylant, 2005, 75. 
2252 Nederland: M. L. HENDRIKSE, "De reikwijdte van het contra-proferentembeginsel in het verzekeringsrecht", NTHR 2010, 

96; R. P. J. L. TJITTES, "Uitleg van schriftelijke contracten", RMT 2005, 20. DCFR: C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, 

H. BEALE, J. HERRE, J. HUET, M. STORME, S. SWANN, P. VARUL, A. VENEZIANO en F. ZOLL, Principles, Definitions and Model 

Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference (DCFR), 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, 591. Unidroit Principes: INTERNATIONAL INSTITUTE 

FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW, Unidroit principles of international commercial contracts, Rome, 2010 

http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf, 144. 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
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sector.2253 Ze kunnen op veel verschillende manieren in het contractuele veld hun intrede doen, 

bijvoorbeeld in een toetredingscontract, via opgehangen affiches, op de achterzijde van een 

factuur of bestelbon, in een afzonderlijk document dat bij een rechtshandeling gevoegd wordt, 

of in een apart document waarnaar in de rechtshandeling verwezen wordt.2254 

 TOEPASSING OP EENZIJDIGE RECHTSHANDELINGEN – De regel contra proferentem wil 

remediëren aan het gebrek aan inbreng van één aan de partijen bij een standaardbeding of een 

toetredingscontract. Zo'n gebrek aan ruimte voor onderhandeling komt vaak voor bij eenzijdige 

rechtshandelingen, waarbij slechts één partij verbintenissen op zich neemt. Dan staat er slechts 

één partij aan de wieg van de bewoordingen die erop gericht zijn rechtsgevolgen te creëren. 

Dergelijke rechtshandelingen kunnen echter ook het resultaat zijn van voorafgaande 

onderhandelingen. Zo kunnen partijen bijvoorbeeld onderling debatteren over de inhoud van 

een aanbod dat één van de partijen aan de andere heeft gedaan. Wanneer partijen niet over de 

inhoud van een eenzijdige rechtshandeling negotiëren, kan contra proferentem toepassing 

vinden. 

Een dame ontving van een postorderbedrijf de melding dat ze een geldprijs van 5 000 000 BEF 

had gewonnen. Toen ze uitbetaling van de prijs vroeg, antwoordde het postorderbedrijf dat ze 

niet effectief had gewonnen, maar dat ze enkel was toegelaten tot de wedstrijd. De vrouw ging 

hier niet mee akkoord en stapte naar de rechter. In hoger beroep werd beslist dat het 

postorderbedrijf de verbintenis op zich had genomen om de dame de prijs uit te betalen, zodat 

de aanbieder gehouden was de prijs aan de consument te overhandigen. Het hof gaf weer: 

"Mogelijk heeft appellante zich desbetreffend vergist, of zich verkeerd uitgedrukt; dat zij een 

prijs heeft beloofd die haar misschien niet toebehoorde of waarover zij geen beslissingsrecht 

had, is een argument dat mevr. De W. niet aangaat, nu de uitgedrukte verbintenis duidelijk is. 

Indien de werkelijke bedoeling van de schrijver van de brief niet in overeenstemming is met de 

uitgedrukte bedoeling, moeten de consequenties van dergelijke al dan niet gewilde verwarring 

uitsluitend voor rekening blijven van de opsteller van de brief".2255 De formulering door het 

Hof lijkt in de richting te gaan van de contra proferentem-bepaling. Ook in de noot onder het 

arrest vermeldt CAUFFMAN een voorkeursregel die afwijkt van artikel 1162 BW, waarmee ze 

duidelijk de regel contra proferentem bedoelt: "Nu wordt weliswaar aangenomen dat de tekst 

van een dergelijke promotionele actie bij dubbelzinnigheid ten nadele van de organisator moet 

worden geïnterpreteerd, en dat men hierbij mogelijks zelfs zal moeten afwijken van artikel 

1162 BW […]."2256 

                                                 
2253 W. GELDHOF en M. HOEBEECK, "Toetredingscontracten en algemene contractsvoorwaarden" in Bijzondere overeenkomsten. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar Verbintenissenrecht, Mechelen, 

Kluwer, 2010, 4. Als voorbeeld van een beroepsgroep verwijzen W. GELDHOF en M. HOEBEECK naar de Algemene Belgische 

Expeditievoorwaarden van de confederatie van Belgische expediteurs, de ABAS-KVBG voorwaarden voor 

goederenbehandeling en de eraan verbonden activiteiten in de haven van Antwerpen van het Koninklijk Verbond der 

Beheerders van Goederenstromen (KVBG) en de Algemene Beroepsvereniging voor het Antwerpse Stouwerij-en Havenbedrijf 

(ABAS). Een voorbeeld van standaardbedingen uitgaand van een hele sector zijn de bedingen opgesteld door ORGALIME, de 

Europese brancheorganisatie voor de metalektro-industrie.  
2254 L. CORNELIS en I. CLAEYS, "De tegenstelbaarheid van algemene bankvoorwaarden en hun eenzijdige wijzing" in M. TISON 

en J. BUYLE, Algemene Bankvoorwaarden, Brussel, Bruylant, 2005, 74. 
2255 Antwerpen 6 december 1999, AJT 1999-00, 691, noot P. DE VROEDE; DCCR 2000, 198; TBBR 2000, 533, noot C. 

CAUFFMAN. 
2256 C. CAUFFMAN, "Een sinterklaasgeschenk. Over loterijen, beloften in reclame en verbintenisscheppende eenzijdige 

wilsuitingen" (noot onder Antwerpen 6 december 1999), TBBR 2000, 533. 
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 CRITERIUM VOOR TOEPASSING CONTRA PROFERENTEM IS GEBREK AAN VOORAFGAANDE 

ONDERHANDELINGEN – Of men nu spreekt van standaard-contracten, adhesie-, toetredings of 

type-overeenkomsten, of enkel van standaardbedingen, het onderscheidend criterium dat 

toepassing van de contra proferentem-regel sensu stricto rechtvaardigt, is het gebrek aan 

voorafgaande onderhandelingen. Daarom vindt de regel toepassing in alle gevallen waarbij een 

partij bij een rechtshandeling eenzijdig vooraf opgestelde bepalingen oplegt, of ze nu door hem 

zelf zijn opgesteld, dan wel van de hand van een ander zijn, maar wel door hem worden 

gebruikt.  

§2. Uitzonderingen  

 NIET OP ALLE BEDINGEN VAN HET STANDAARDCONTRACT VAN TOEPASSING – De interpretatie 

contra proferentem mag niet gebruikt worden voor alle bedingen van een standaardcontract. De 

regel wil de partij die geen inbreng heeft gehad bij het totstandkomen van een overeenkomst 

beschermen (nr. 637). Het is dan ook logisch dat deze niet speelt bij clausules die dan wel deel 

uitmaken van een standaard- of toetredingscontract, maar die toch het voorwerp zijn geweest 

van onderhandelingen, noch bij bedingen die ingevoegd zijn op initiatief van de toetreder.2257 

In dergelijke gevallen treedt de algemene bepaling contra stipulatorem in werking.2258 Ook 

wanneer de toetreder, als er door de dubbelzinnigheid van een beding verschillende mogelijke 

opties tot uitvoering van het contract bestaan, op een onredelijke manier diegene kiest die het 

meest nadelig is voor de tegenpartij, moet hij niet rekenen op een interpretatie in zijn 

                                                 
2257 A. CRUQUENAIRE, L'interprétation des contrats en droit d'auteur, Brussel, Larcier, 2007, 218; A. CRUQUENAIRE, 

"L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 313; A. CRUQUENAIRE, "L'incidence du droit commun des obligations sur 

les règles d'interprétation préférentielle: réflexions à partir de l'exemple des contrats relatifs au droit d'auteur", TBBR 2008, 

601; A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 24; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. 

CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-29.10; 

P. WÉRY, "L'interprétation des contrats d'adhésion en cas d'ambiguïté ou d'obscurité de leurs clauses" (noot onder Luik 26 april 

1996), JLMB 1996, 1375. Engeland: M. A. CLARKE, The law of insurance contracts, Londen, Informa, 2006, 430; G. MCMEEL, 

The Construction of Contracts, Oxford, Oxford University Press, 2007, 166; J. P. SHEDD, "Resolving Ambiguities in 

Interpretation of Government Contracts", Geo. Wash. L. Rev. 1967-68, 12; J. R. TARR, "Respecting Contractual Intentions: 

Balancing Consumer Expectations with the Sanctity of Contract in the Context of Standard Form Insurance Contracts", Int'l. 

Trade & Bus. L. Ann. 2002, 289; THE LAW COMMISSION, Consultation Paper No 166, THE SCOTTISH LAW COMMISSION, 

Discussion Paper No 119, htttp://lawcommission.justice.gov.uk/docs/cp166_Unfair_Terms_In_Contracts_Consultation.pdf, 

38. DCFR: C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. HUET, M. STORME, S. SWANN, P. VARUL, A. 

VENEZIANO en F. ZOLL, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference 

(DCFR), http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, 591. PECL: M. H. WISSINK, "Interpretation" 

in D. BUSCH, E. H. HONDIUS, H. J. VAN KOOTEN, H. N. SCHELHAAS en W. M. SCHRAMA (eds.), The Principles of European 

Contract Law and Dutch Law – A Commentary, De Haag, Kluwer, 2002, 250. 
2258 A. CRUQUENAIRE, L'interprétation des contrats en droit d'auteur, Brussel, Larcier, 2007, 218; A. CRUQUENAIRE, 

"L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 313; A. CRUQUENAIRE, "L'incidence du droit commun des obligations sur 

les règles d'interprétation préférentielle: réflexions à partir de l'exemple des contrats relatifs au droit d'auteur", TBBR 2008, 

601; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, 

Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-29.11; P. WERY, "L'interprétation des contrats d'adhésion en cas d'ambiguïté ou d'obscurité de 

leurs clauses" (noot onder Luik 26 april 1996), JLMB 1996, 1375. 
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voordeel.2259 Hij komt dan immers zijn plicht tot uitvoering van de overeenkomst te goeder 

trouw niet na.2260 

D ging bij X een hospitalisatieverzekering aan. Van 9 tot 15 december 1990 lag D in het 

ziekenhuis. Naderhand vorderde ze van de verzekeraar de gemaakte kosten terug. De 

verzekeraar weigerde echter het supplement terug te betalen voor de luxe-kamer waar D naar 

had gevraagd. Hij vond dit een buitensporige kost, die in geen geval medisch noodzakelijk 

was. De algemene voorwaarden bepaalden dat de dekking zich uitstrekte tot: "tous les frais 

médicaux pour lesquels il y a une intervention légale et qui sont exposés au sein de 

l'établissement hospitalier pendant la durée de l'hospitalisation." "Frais médicaux" werden 

gedefinieerd als "tous frais de séjour dans un établissement hospitalier et tous frais relatifs à 

un acte médical." "Hospitalisation" was "tous séjour médicalement nécessaire d'au moins une 

nuit dans un établissement hospitalier." De verzekerde vond dat, eens een verblijf als medisch 

werd aanzien, alle kosten eraan verbonden moesten worden terugbetaald, zonder enige limiet. 

Ze riep in dat het om een toetredingscontract ging, zodat de algemene voorwaarden moesten 

uitgelegd worden in haar voordeel. De verzekeraar wierp op dat de prijs voor een normale 

kamer 8345 BEF per dag was. Voor een privékamer moest daar nog eens 4050 BEF aan 

toegevoegd worden. Voor nog eens 4550 BEF kon men een luxe-kamer krijgen. De verzekeraar 

wilde tussenkomen voor de prijs van een privékamer, maar vond dat het gebruik van een luxe-

kamer niet kon beschouwd worden als "hospitalisation". De rechter oordeelde in het voordeel 

van de verzekeraar: "en agissant de la sorte, la demanderesse a manqué au principe 

d'exécution de bonne foi de la convention qui lui imposait de se soucier des intérêts 

patrimoniaux de son contractant."2261 

D. TOEPASSINGSGEBIED VAN DE CONTRA ASSICURATOREM –REGEL 

§1. Algemene regel: verzekeringscontracten 

 VERZEKERINGSOVEREENKOMSTEN DIE TOETREDINGSCONTRACTEN ZIJN OF 

STANDAARDBEDINGEN BEVATTEN – Artikel 4§1 Verzekeringswet beschrijft het 

toepassingsgebied van de Verzekeringswet en dus ook van de daarin neergelegde regel contra 

assicuratorem: "De verplichtingen die overeenkomstig deze wet van toepassing zijn voor 

verzekeraars, zijn, overeenkomstig artikel 3 en onverminderd de in de wet zelf vastgestelde 

beperkingen aan het toepassingsgebied, van toepassing op de volgende entiteiten: - de 

Belgische verzekeraars; - de buitenlandse verzekeraars die een vestiging hebben in België; en 

- de buitenlandse verzekeraars die in België verzekeringsactiviteiten uitoefenen zonder er 

gevestigd te zijn." Contra assicuratorem is van toepassing op alle verzekeringsovereenkomsten 

die binnen het toepassingsgebied van de wet vallen. Wel geldt de regel, aangezien deze een 

specifieke toepassing van contra proferentem is, enkel voor verzekeringsovereenkomsten die 

toetredingscontracten zijn of waarin standaardbedingen zijn opgenomen. In het oorspronkelijke 

wetsontwerp, werd de toepassing van de regel beperkt tot die gevallen waarin de 

                                                 
2259 Kh. Brussel 30 juni 1993, T.Verz. 1994, 576; B. TOUSSAINT, "Interprétation et rédaction des contrats d'assurance" in Liber 

amicorum Jean-Luc Fagnart, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 297. 
2260 Kh. Brussel 30 juni 1993, T.Verz. 1994, 576; B. TOUSSAINT, "Interprétation et rédaction des contrats d'assurance" in Liber 

amicorum Jean-Luc Fagnart, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 297. 
2261 Kh. Brussel 30 juni 1993, T.Verz. 1994, 576. 
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verzekeringnemer een natuurlijke persoon was.2262 De reden hiervoor lag in het feit dat de ratio 

van de regel erin bestond de zwakkere partij in de contractuele verhouding te beschermen.2263 

Als de verzekeringnemer een rechtspersoon is, heeft hij meestal een goede 

onderhandelingspositie, zodat hij niet als zwakke partij kan gezien worden.2264 In de 

uiteindelijke wet is deze beperking van het toepassingsgebied achterwege gelaten. Artikel 23§2 

Verzekeringswet stelt: "In geval van twijfel over de betekenis van een beding, prevaleert in alle 

gevallen de voor de verzekeringnemer meest gunstige interpretatie. […]." De zinsnede "in alle 

gevallen" moet geduid worden met de oorspronkelijke versie van het artikel in het achterhoofd: 

de regel is niet enkel geldig wanneer de verzekeringnemer een natuurlijke persoon is. Deze 

aanpassing verdient toejuiching, aangezien ook een rechtspersoon een zwakke contractspositie 

kan hebben ten opzichte van een verzekeraar.  

 IN VERZEKERINGSCONTRACTEN SPEELT CONTRA PROFERENTEM SENSU STRICTO IN DE 

MEESTE LANDEN – Valt een verzekeringsovereenkomst niet onder het toepassingsgebied van 

de Belgische verzekeringswet, dan speelt, net zoals in de jurisdiscties waar de regel contra 

assicuratorem geen wettelijke verankering kent, contra proferentem sensu stricto. Men 

beschouwt de verzekeringsovereenkomst immers als het archetype van de 

toetredingscontracten, en dus ook het uitgelezen toepassingsgebied van de regel contra 

proferentem.2265 Deze zijn over het algemeen opgesteld door de verzekeraar en voor de 

verzekerde te nemen of te laten. Dit belet niet dat er in sommige gevallen wel over de inhoud 

van een verzekeringsovereenkomst genegotieerd wordt, zodat dan de gemene 

interpretatieregels gelden.2266 

                                                 
2262 Wetsontwerp betreffende de verzekeringen, Parl. St. Kamer 2013-2014, n° 3361/001, 93. 
2263 Wetsontwerp betreffende de verzekeringen, Parl. St. Kamer 2013-2014, n° 3361/001, 243. 
2264 Wetsontwerp betreffende de verzekeringen, Parl. St. Kamer 2013-2014, n° 3361/001, 243. 
2265 P. H. DELVAUX, "Les contrats d'adhésion et les clauses abusives en droit belge" in J. GHESTIN en M. FONTAINE (eds.), La 

protection de la partie faible dans les rapports contractuels: comparaisons franco-belges, Parijs, LGDJ, 1996, 89; J. L. 

FAGNART, "Examen de jurisprudence (1981-1990) – Les assurances terrestres", RCJB 1991, 743; M. FONTAINE, Droit des 

assurances, Brussel, Larcier, 2010, 331; J. L. FAGNART, "L'interprétation du contrat d'assurance" in Traité pratique de droit 

commercial, III, Waterloo, Kluwer, 2011, 352; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 3. Uitlegging en 

implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, 

losbl., II.4-137; J. MAHAUX, J.-F. LECLERCQ en A. MEINERTZAGEN-LIMPENS, "L'interprétation des contrats standardisés" in J. 

MAHAUX, J.-F. LECLERCQ en A. MEINERTZAGEN-LIMPENS (eds.), Quelques aspects des contrats standardisés, Brussel, Editions 

de l'Université de Bruxelles, 1982, 89; P. WERY, "L'interprétation des contrats d'adhésion en cas d'ambiguïté ou d'obscurité de 

leurs clauses" (noot onder Luik 26 april 1996), JLMB 1996, 1374; P. WERY, Droit des obligations. 1: Théorie générale du 

contrat, Brussel, Larcier, 2010, 512. Frankrijk: Reims 6 januari 1988, N° JurisData 1988-045033 ("Le contrat d'assurance 

ayant les caracteristiques du contrat d'adhesion, l'assureur ne peut, lorsqu'une clause est susceptible de 2 interpretations, 

imposer a son assuré celle qui lui est la plus favorable et qui prive ce dernier d-une partie de la garantie a laquelle il pouvait 

legitimement pretendre."); M. Y. M. ALY, La logique de l'opération d'interprétation du contrat: Comparaison franco-

égyptienne, proefschrift Université de Paris-Nord, 2005, 214; G. COURTIEU, "Le doute doit toujours profiter à l'assuré", Resp. 

civ. et assur. 2003, chron. 13; O. DE NERVO, "La Cour de cassation et les clauses ambiguës des contrats d'assurance", Gaz. Pal. 

2004, (2) II2. Engeland: B. D. LIGGETT, "Contra Applicantem or Contra Proferentem Applicatio: The Need for Clarification 

of the Doctrine of Contra Proferentem in the Context of Insured-Created Ambiguities in Insurance Applications", BYU L. Rev. 

2008, 214; W. D. SLAWSON, "Contractual Discretionary Power: A Law To Prevent Deceptive Contracting By Standard Form", 

Mich. St. L. Rev. 2006, 860. Rechtsvergelijkend: P. CSERNE, "Policy considerations in contract interpretation: the contra 

proferentem rule from a comparative law and economics perspective" in G. RADHIKA, Contract Theory - Corporate Law, 

Hyderabad, ICFAI University Press, 2009, 97. 
2266 Frankrijk: D. NOGUERO, "La détermination du contenu du contrat d'assurance par son interprétation", Gaz. Pal. 2011, 6. 
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§2. Uitzonderingen  

 NIET OP ALLE BEDINGEN VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT VAN TOEPASSING – Net als de 

interpretatie contra proferentem sensu stricto, mag ook uitlegging contra assicuratorem niet 

gebruikt worden voor alle bedingen van een verzekeringscontract. De ratio achter beide regels, 

namelijk de bescherming van de partij die geen inbreng heeft bij de redactie van een contract 

(nr. 637), komt immers overeen. Contra assicuratorem is niet meer dan een toepassing van 

contra proferentem sensu stricto op verzekeringscontracten, en moet dus ook aan dezelfde 

beperkingen onderhevig zijn. Dit betekent dat uitlegging contra assicuratorem geen rol krijgt 

bij clausules die het voorwerp zijn geweest van onderhandelingen, noch bij bedingen die 

ingevoegd zijn op initiatief van de verzekerde. De tekst van artikel 23§2 Verzekeringswet, en 

met name de zinsnede "in alle gevallen", zou anders kunnen uitgelegd worden. De tekst duidt 

er echter louter op dat de regel is niet enkel geldig wanneer de verzekeringnemer een natuurlijke 

persoon is, maar ook wanneer hij een rechtspersoon is (nr. 624). 

E. TOEPASSINGSGEBIED VAN DE CONTRA STIPULATOREM-REGEL  

 CONTRA STIPULATOREM HEEFT RESIDUAIR TOEPASSINGSGEBIED – Het toepassingsgebied van 

contra stipulatorem is residuair. Deze regel is de gemeenrechtelijke bepaling, die vandaag de 

dag van toepassing is op alle mogelijke bedingen in alle mogelijke soorten contracten. 

F. BESLUIT BIJ HOOFDSTUK III 

 IN FAVOREM CONSUMENTIS IS VAN TOEPASSING OP ALLE CONSUMENTENCONTRACTEN – De 

regels van voorkeurinterpretatie bestaan uit meerdere regels: in favorem consumentis aan de 

ene kant en de contra stipulatorem-regel, de contra venditorem-regel, de contra proferentem-

regel sensu stricto en de regel contra assicuratorem aan de andere kant. Elk van deze regels 

heeft een specifiek, welomschreven, toepassingsgebied. De dwingende regel in favorem 

consumentis is van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen een consument en een 

onderneming.2267 Een uitzondering bestaat bij collectieve verbodsacties. Het gebruik van de 

gemeenrechtelijke interpretatiemethoden kan in dergelijke gevallen immers tot een ruimere 

consumentenbescherming leiden, aangezien deze niet gericht zijn op de zoektocht naar de in 

concreto gunstigste uitlegging in één zaak, maar eerder leiden tot een interpretatie in het 

voordeel van consumenten in het algemeen, zodat er in meer gevallen de mogelijkheid bestaat 

om het gebruik van onduidelijke en dubbelzinnige bepalingen te verbieden.  

 CONTRA VENDITOREM IS VAN TOEPASSING OP ALLE NATIONALE KOOPOVEREENKOMSTEN, 

BEHALVE CONSUMENTENKOOP, MET UITSLUITING VAN CLAUSULES OPGENOMEN IN HET 

VOORDEEL VAN DE KOPER, BEDINGEN WAAR DE PARTIJEN OVER GEDEBATTEERD HEBBEN EN 

BEDINGEN DIE ZOWEL OP VRAAG VAN KOPER ALS VAN VERKOPER GESTIPULEERD ZIJN – De 

regel contra venditorem is van toepassing op alle nationale koopcontracten, inclusief de 

                                                 
2267 Artikel 1 Richtlijn 93/13/EEG. 
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handelskoop (nrs. 610 en volgende). Consumentenkoopovereenkomsten, waar de hiërarchisch 

hoger staande regel in favorem consumentis geldt, zijn echter uitgesloten van het 

toepassingsgebied. Omdat de dienstverrichter, die normaal gezien gespecialiseerd is in de 

diensten die hij verleent, zo sterk te vergelijken is met de verkoper, zou men de regel contra 

venditorem in theorie ook per analogie kunnen toepassen op de aannemingsovereenkomst. 

Contra venditorem geldt echter niet onverkort voor alle bedingen in een koopcontract. 

Bedingen die opgenomen zijn puur in het voordeel van de koper, bedingen waar de partijen 

over gedebatteerd hebben, of bedingen die zowel op vraag van koper als van verkoper 

gestipuleerd zijn, zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van de contra venditorem-regel.  

 CONTRA PROFERENTEM SENSU STRICTO IS VAN TOEPASSING OP STANDAARD- EN 

TOETREDINGSCONTRACTEN EN STANDAARDBEDINGEN, MET UITSLUITING VAN 

ONDERHANDELDE BEDINGEN EN BEDINGEN INGEVOEGD OP INITIATIEF VAN DE TOETREDER – 

De regel contra proferentem sensu stricto is van toepassing op standaard- of type-

overeenkomsten, toetredingscontracten en standaardclausules (nrs. 618 en volgende). 

Dergelijke overeenkomsten en bedingen worden gekenmerkt door het gebrek aan inbreng bij 

de redactie vanwege tenminste één van de contractpartijen. In alle wederkerige contracten 

waarbij één van de contractanten zich in de positie bevindt dat hij eenzijdig vooraf opgestelde 

bepalingen oplegt aan de andere partij, of ze nu door hem zelf zijn opgesteld, dan wel van de 

hand van een ander zijn, maar wel door hem worden gebruikt, kan de regel toepassing vinden. 

Het is dan ook logisch dat contra proferentem noch speelt voor bedingen die het voorwerp zijn 

geweest van onderhandelingen, noch bij bedingen die ingevoegd zijn op initiatief van de 

toetreder. 

 CONTRA ASSICURATOREM IS VAN TOEPASSING OP STANDAARDBEDINGEN IN 

VERZEKERINGSCONTRACTEN, MET UITSLUITING VAN ONDERHANDELDE BEDINGEN EN 

BEDINGEN INGEVOEGD OP INITIATIEF VAN DE TOETREDER – De regel contra assicuratorem 

vormt een specifieke toepassing van contra proferentem en is van toepassing op 

verzekeringsovereenkomsten die toetredingscontracten zijn of waarin standaardbedingen zijn 

opgenomen (nrs. 624 en volgende). Enkel in België kent de bepaling contra assicuratorem een 

wettelijke grondslag, namelijk artikel 23§2 Verzekeringswet. 

 CONTRA STIPULATOREM HEEFT RESIDUAIR TOEPASSINGSGEBIED – Het toepassingsgebied van 

contra stipulatorem is residuair. Deze regel is de gemeenrechtelijke bepaling, die vandaag de 

dag van toepassing is op alle mogelijke bedingen in alle mogelijke soorten contracten.  
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 INVULLING VAN DE REGELS VAN 

VOORKEURINTERPRETATIE 

A. RATIO ACHTER REGELS VAN VOORKEURINTERPRETATIE 

§1. Ratio achter subsidiaire regels van voorkeurinterpretatie 

 SUBSIDIAIRE REGELS VAN VOORKEURINTERPRETATIE ZIJN OBJECTIEVE REGELS DIE IN 

WERKING TREDEN BIJ ONMOGELIJKHEID PARTIJWIL TE ACHTERHALEN OM ZO IMPASSE TE 

VERMIJDEN – De subsidiaire regels van voorkeurinterpretatie zijn tot stand gekomen omdat het 

niet altijd mogelijk is de (ideale) partijwil te achterhalen. Wanneer dit het geval is, zou de 

rechter, zonder objectieve interpretatieregels, immers in een impasse geraken en geen oplossing 

kunnen geven aan het interpretatiegeschil. De objectieve regels van voorkeurinterpretatie 

streven dus geen uitlegging na in volgens de gemeenschappelijke partijbedoeling, maar zijn 

eerder autonome rechtsregels, die interpretatiegeschillen op een meer arbitraire manier 

beslechten.  

§2. Rationes achter alle regels van voorkeurinterpretatie 

A. Sanctie voor onduidelijkheid 

 ONTSTAAN ALS SANCTIE VOOR ONDUIDELIJKHEID BIJ FORMULERING CLAUSULE – Een van de 

ontstaansgronden van de regels van voorkeurinterpretatie ligt in het feit dat het 

interpretatierisico ligt op de bedinger die een onduidelijke clausule heeft afgeleverd: hij moet 

volledig zelf de gevolgen van zijn misstap dragen. Deze redenering geldt voor contra 

venditorem, een regel die enkel speelt bij bepalingen opgesteld door de verkoper. Enige 

onduidelijkheid in het contract is volledig aan hem te wijten, zodat het niet meer dan logisch is 

te interpreteren in zijn nadeel.2268 Hij had maar duidelijk moeten aangeven wat hij bedoelde, en 

                                                 
2268 A. CRUQUENAIRE, L'interprétation des contrats en droit d'auteur, Brussel, Larcier, 2007, 191; A. CRUQUENAIRE, 

"L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 311; E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, 

Bruylant, 1947, 144; C. ENGELS, "Vorm – bewijs – kosten – interpretatie" in C. ENGELS en M. DAMBRE, Bijzondere 

overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2010, 43; Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome 

IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 144; P. WERY, "L'interprétation des contrats d'adhésion en cas d'ambiguïté ou d'obscurité 

de leurs clauses" (noot onder Luik 26 april 1996), JLMB 1996, 1377-1378; P. WERY, Droit des obligations. 1: Théorie générale 

du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 515. Frankrijk: J. GAUGUIER, De l'interprétation des actes juridiques, Parijs, Librairie 

nouvelle de droit et de jurisprudence, 1898, 184; P. MALINVAUD en D. FENOUILLET, Droit des Obligations, Parijs, LexisNexis, 

2012, 382; G. MARTY en P. RAYNAUD, "Les sources" in Droit civil - Les obligations, II, Parijs, Sirey, 1988, 253; H. MAZEAUD, 

L. MAZEAUD, J. MAZEAUD en F. CHABAS, Leçons de droit civil, II, vol. 1, Obligations: théorie générale, Parijs, Montchrestien, 

1998, 338. Nederland: M. L. HENDRIKSE, "De reikwijdte van het contra-proferentembeginsel in het verzekeringsrecht", NTHR 

2010, 95-96; J. HIJMA, Algemene voorwaarden, Deventer, Kluwer, 2010, 34; E. J. H. SCHRAGE, "Contra proferentem", VrA 

2005, 46; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 41; J. M. VAN DUNNE, 

Verbintenissenrecht. Deel 1. Contractenrecht, Deventer, Kluwer, 2004, 198. Engeland: J. BEATSON, A. BURROWS en J. 

CARTWRIGHT, Anson's Law of Contract, Oxford, Oxford University Press, 2010, 170. DCFR: C. VON BAR, E. CLIVE, H. 

SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. HUET, M. STORME, S. SWANN, P. VARUL, A. VENEZIANO en F. ZOLL, Principles, 

Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference (DCFR), 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, 591. Unidroit Principes: INTERNATIONAL INSTITUTE 

FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW, Unidroit principles of international commercial contracts, Rome, 2010 

http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf, 144. PECL: M. H. 

WISSINK, "Interpretation" in D. BUSCH, E. H. HONDIUS, H. J. VAN KOOTEN, H. N. SCHELHAAS en W. M. SCHRAMA (eds.), The 

Principles of European Contract Law and Dutch Law – A Commentary, De Haag, Kluwer, 2002, 250. 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf
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verdient een sanctie voor zijn onzorgvuldigheid. PORTALIS, die mee vorm gaf aan de Code 

Civil, gaf deze ratio legis al aan.2269 Dit is ook het fundament van de contra venditorem-regel 

dat GRENIER, die als afgevaardigde van het Tribunat het wetsontwerp verdedigde, in zijn 

uiteenzetting voor het Corps Législatif, aanhaalde.2270 Een nadelige interpretatie zien als sanctie 

voor onduidelijkheden vanwege de redacteur van een clausule, is bij uitstek plausibel bij 

standaard- en toetredingscontracten, waarvan het immers de natuur is dat ze één partij ze 

opstelt.2271  

                                                 
2269 Interpretatie moest volgens PORTALIS gebeuren in het nadeel van de verkoper "parce qu'il dépendait de lui d'exprimer plus 

clairement sa volonté". PORTALIS wordt geciteerd door België E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, 

Brussel, Bruylant, 1947, 145 en door Frankrijk M. MIGNOT, "Fasc. unique: VENTE. Obligations du vendeur. Interprétation 

du contrat" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 6. 
2270 "On sait en effet que le vendeur connaissant particulièrement tout ce qu'il vend et tous ses accessoires, ayant fixé le prix 

qui lui est accordé par l'acquéreur, sachant que la délivrance et la garantie sont les conditions premières de la vente, s'il y 

avait quelque doute sur ses objets, on devrait l'interpréter contre lui, parce qu'il a été en son pouvoir d'expliquer à cet égard 

la convention, et que toute réticence de sa part devient suspecte." GRENIER wordt geciteerd door E. DE CALLATAŸ, Études sur 

l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 145-146 en door P. WERY, "L'interprétation des contrats d'adhésion 

en cas d'ambiguïté ou d'obscurité de leurs clauses" (noot onder Luik 26 april 1996), JLMB 1996, 1378. 
2271 Luik 21 september 1992, Pas. 1992, II, 99; RGAR 1996, n° 12.666 ("Qu'en outre, dans les contrats d'adhésion, et 

notamment dans les contrats d'assurance en général, si le rédacteur ne s'exprime pas clairement, il commet une culpa in 

contrahendo et l'interprétation du texte ambigu à son désavantage constitue une sanction de la faute ainsi commise."); Brussel 

19 oktober 1995, RGAR 1997, n° 12.809 ("Qu'à supposer qu'un doute puisse subsister à ce sujet, l'interprétation qui précède 

devrait en toute hypothèse prévaloir, la SA Chemimetal n'ayant pas à subir les conséquences de la faute que la SA Utrecht 

aurait commise en soumettant à sa signature un contrat d'adhésion mal rédigé sur ce sujet."); Gemengde Commissie 

Rechtsbijstand 15 september 2006, RGAR 2008, n° 14.419 ("Les tribunaux tiennent souvent compte du fait que le contrat 

d'assurance est un contrat d'adhésion, pour interpréter les clauses ambiguës dans un sens défavorable à leur auteur. C'est la 

règle d'interprétation non écrite contra proferentem, qui fait justement peser sur celui-ci les risques d'une rédaction 

défectueuse."); A. CRUQUENAIRE, L'interprétation des contrats en droit d'auteur, Brussel, Larcier, 2007, 216; E. DE CALLATAŸ, 

Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 148-149; P. H. DELVAUX, "Les contrats d'adhésion et les 

clauses abusives en droit belge" in J. GHESTIN en M. FONTAINE (eds.), La protection de la partie faible dans les rapports 

contractuels: comparaisons franco-belges, Parijs, LGDJ, 1996, 89; P. H. DELVAUX, "Responsabilité et assurances de 

l'entreprise" in Les assurances de responsabilité, Brussel, Editions de jeune barreau de Bruxelles, 1999, 3; M. FONTAINE, Droit 

des assurances, Brussel, Larcier, 2010, 333; M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Gent, Larcier, 2011, 372; J. F. LECLERCQ en C. 

JASSOGNE, "L'interprétation des contrats" in Traité pratique de droit commercial, Waterloo, Kluwer, 2009, 341; J. F. ROMAIN, 

"Le principe de la convention-loi (portée et limites): réflexions sur un nouveau paradigme contractuel" in Les Obligations 

contractuelles, Brussel, Editions du Jeune Barreau de Bruxelles, 2000, 78; B. TOUSSAINT, "Interprétation et rédaction des 

contrats d'assurance" in Liber amicorum Jean-Luc Fagnart, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 296; P. WERY, 

"L'interprétation des clauses ambiguës ou obscures d'un contrat d'assurance" (noot onder Luik 6 december 1995 en Luik 25 

juni 1996), RRD 1996, 423; P. WERY, "L'interprétation des contrats d'adhésion en cas d'ambiguïté ou d'obscurité de leurs 

clauses" (noot onder Luik 26 april 1996), JLMB 1996, 1375; P. WERY, Droit des obligations, vol. I, Théorie générale du 

contrat, Brussel, Larcier, 2011, 406-407. Frankrijk: M. Y. M. ALY, La logique de l'opération d'interprétation du contrat: 

Comparaison franco-égyptienne, proefschrift Université de Paris-Nord, 2005, 210; G. COURTIEU, "Le doute doit toujours 

profiter à l'assuré", Resp. civ. et assur. 2003, chron. 13; B. GELOT, Finalités et méthodes objectives d'interprétation des actes 

juridiques, Parijs, LGDJ, 2003, 266; J. GHESTIN en I. MARCHESSEAUX-VAN MELLE, "Les contrats d'adhésion et les clauses 

abusives en droit français et en droits européens" in J. GHESTIN en M. FONTAINE (eds.), La protection de la partie faible dans 

les rapports contractuels: comparaisons franco-belges, Parijs, LGDJ, 1996, 24; R. KOLB, "La maxime 'qui habet commoda, 

ferre debet onera et contra' (celui qui jouit des avantages doit supporter aussi les charges et vice versa) en droit international 

public", RBDI 2004, 28-29; Y. LAMBERT-FAIVRE en L. LEVENEUR, Droit des assurances, Parijs, Dalloz, 2011, 213; D. L. 

LLUELLES, "Les règles de lecture forcée 'contra proferentem' et 'contra stipulatorem': du rêve à la réalité", RJT 2003, 250; J. 

LOPEZ SANTA MARIA, Les systèmes d'interprétation des contrats, proefschrift Parijs, 1968, 159; L. MAYAUX, "Assurances 

terrestres (2° le contrat d'assurance)" in Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2013, n° 110; D. NOGUERO, "La détermination 

du contenu du contrat d'assurance par son interprétation", Gaz. Pal. 2011, (6) IB1; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ. Art. 1156 à 1164. 

Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in 

JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 59; F. TERRE , P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 469; F. X. 

TESTU, "Le juge et le contrat d'adhésion", JCP 1993, I, (3673) n° 15; G. VINEY, "L'interprétation et l'application du contrat 

d'assurance par le juge", D. 1994, (301) IA. Nederland: J. P. HEERING, "Contra proferentem: uitlegregel of gezichtspunt", 

WPNR 2003, 100; M. L. HENDRIKSE, "De reikwijdte van het contra-proferentembeginsel in het verzekeringsrecht", NTHR 2010, 

95-96; P. M. LEERINK, "Ruime uitleg van de dekking onder een AVB-polis" (noot onder HR 30 maart 2012), NTHR 2012, 158; 

R. P. J. L. TJITTES, "Uitleg van schriftelijke contracten", RMT 2005, 19. Engeland: Roger Alan Young v Counterblock Limited 
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 ONTSTAAN ALS SANCTIE VOOR ONDUIDELIJKHEID BIJ FORMULERING CLAUSULE VAN 

TOEPASSING OP CONTRA STIPULATOREM WANNEER MEN DEZE REGEL INVULT ALS EEN 

INTERPRETATIEREGEL IN HET NADEEL VAN DE REDACTEUR VAN EEN BEDING – Over de exacte 

invulling van contra stipulatorem, lopen de meningen uiteen (nrs. 716 en volgende). Eén van 

de veel aangehaalde lezingen van de regel stelt dat deze een uitlegging in het nadeel van de 

redacteur van het contract of van een specifiek beding omvat (nrs. 718 en volgende). Hangt 

men deze lezing aan, dan kan men de ratio legis ook gronden in de onduidelijkheid bij de 

formulering van clausules.2272 In zijn zesde regel beschreef DOMAT verschillende 

                                                 
[1987] WL 1455494 ("The printed parts of a non-marine insurance policy, and usually the written parts also, are framed by 

the insurers, and it is their language which is to be binding on both parties. It is therefore their business to see that precision 

and clarity is attained and, if they fail to do so, any ambiguity is resolved by adopting the construction favourable to the 

assured."); M. E. BOARDMAN, "Contra Proferentem: The Allure Of Ambiguous Boilerplate", Mich. L. Rev. 2005-06, 1108, 

1121; S. G. JOHNSON, "Resolving Ambiguities in Insurance Policy Language: The Contra Proferentem Doctrine and Use of 

Extrinsic Evidence", Brief 2003-04, 33; A. KRAMER, "Common Sense Principles of Contract Interpretation (and how we've 

been using them all along)", OJLS 2003, 195; W. D. SLAWSON, "Contractual Discretionary Power: A Law To Prevent Deceptive 

Contracting By Standard Form", Mich. St. L. Rev. 2006, 860; J. R. TARR, "Respecting Contractual Intentions: Balancing 

Consumer Expectations with the Sanctity of Contract in the Context of Standard Form Insurance Contracts", Int'l. Trade & 

Bus. L. Ann. 2002, 289; THE LAW COMMISSION, Consultation Paper No 166, THE SCOTTISH LAW COMMISSION, Discussion 

Paper No 119, htttp://lawcommission.justice.gov.uk/docs/cp166_Unfair_Terms_In_Contracts_Consultation.pdf, 38. DCFR: 

C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. HUET, M. STORME, S. SWANN, P. VARUL, A. VENEZIANO en 

F. ZOLL, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference (DCFR), 
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BUSCH, E. H. HONDIUS, H. J. VAN KOOTEN, H. N. SCHELHAAS en W. M. SCHRAMA (eds.), The Principles of European Contract 

Law and Dutch Law – A Commentary, De Haag, Kluwer, 2002, 250. Rechtsvergelijkend: P. CSERNE, "Policy considerations 

in contract interpretation: the contra proferentem rule from a comparative law and economics perspective" in G. RADHIKA, 

Contract Theory - Corporate Law, Hyderabad, ICFAI University Press, 2009, 87. 
2272 Antwerpen 21 december 1998, AJT 1999-00, 400 ("[…] terwijl eveneens onduidelijkheid is gecreëerd door tweede 
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rechtvaardigingen voor de interpretatie contra stipulatorem: "Les obscurités et les incertitudes 

des clauses qui obligent, s'interprètent en faveur de celui que est obligé, et il faut restreindre 

l'obligation au sens qui la diminue. Car celui qui s'oblige ne veut que le moins, et l'autre a dû 

faire expliquer clairement ce qu'il prétendait."2273 De tweede bestaansreden die DOMAT hier 

beschreef, namelijk de sanctie voor onduidelijkheid vanwege de opsteller van het contract, kent 

heel wat aanhangers.2274 Men argumenteert dan dat de bedinger in de fout is gegaan door het 

contract niet in eenduidige bewoordingen op te stellen. Hij had beter moeten nadenken hoe hij 

zijn clausules formuleerde en duidelijk moeten aangeven wat er bedoeld werd. Deze 

interpretatieregel is dan gesteund op de billijkheid.2275 Ook POTHIER hing deze visie aan, 

                                                 
2005, 190: "Nous ne sommes pas d'accord avec cette justification, parce que le créancier ne dicte pas toujours les clauses du 
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tekst gecreëerde dubbelzinnigheid of het kwestieuze schadegeval al dan niet ressorteert onder de waarborg van de afgesloten 
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598; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, 

Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-24. Frankrijk: M. Y. M. ALY, La logique de l'opération d'interprétation du contrat: 
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wanneer hij aan zijn beschrijving van de contra stipulatorem regel toevoegde: "Le créancier 

doit s'imputer de ne s'être pas mieux expliqué". 

 REGELS VAN VOORKEURINTERPRETATIE MOEDIGEN EEN ZORGVULDIGE REDACTIE VAN 

RECHTSHANDELINGEN AAN OMDAT DE REDACTEUR INTERPRETATIE IN ZIJN NADEEL 

PROBEERT TE VERMIJDEN – Het interpretatierisico leggen op de partij die aan de oorsprong 

staat van de formulering van een beding, heeft ook een preventief effect. Het is immers logisch 

dat deze contractant wil vermijden dat een interpretatie in zijn nadeel mogelijk is.2276 De regels 

van voorkeurinterpretatie sporen redacteurs dan ook aan om te proberen onduidelijkheid te 

vermijden bij de opstelling van rechtshandelingen. Op die manier dragen de regels ook bij tot 

een verhoogde alertheid voor een zorgvuldige redactie van rechtshandelingen.2277 

B. Bescherming zwakke partij 

 ONTSTAAN TER BESCHERMING VAN DE ZWAKKE PARTIJ, OMDAT DE STERKE PARTIJ ZICH IN 

DE GUNSTIGE POSITIE BEVINDT MEER KENNIS TE HEBBEN – Een andere, zeer overtuigende,2278 

rechtvaardiging van de subsidiaire regels van voorkeurinterpretatie, is de bescherming van de 

zwakke partij.2279 De ene partij verbindt zich tot iets, zodat hij deze verbintenis moet uitvoeren, 

                                                 
2276 Nederland: M. L. HENDRIKSE, "De contra proferentem-regel en het notariaat", WPNR 2000, 522. 
2277 Frankrijk: J. GHESTIN en I. MARCHESSEAUX-VAN MELLE, "Les contrats d'adhésion et les clauses abusives en droit français 

et en droits européens" in J. GHESTIN en M. FONTAINE (eds.), La protection de la partie faible dans les rapports contractuels: 

comparaisons franco-belges, Parijs, LGDJ, 1996, 24; L. GRYNBAUM, "De l'art de la mesure dans la protection du 

consentement", RDC 2007, 973; F. X. TESTU, Contrats d'affaires, Parijs, Dalloz, 2010, 157. Nederland: M. L. HENDRIKSE, 

"De contra proferentem-regel en het notariaat", WPNR 2000, 522; E. H. HONDIUS, Standaardvoorwaarden: rechtsvergelijkende 

beschouwingen over standaardisering van kontraktsbedingen en overheidstoezicht daarop, Deventer, Kluwer, 1978, 453. 

Engeland: M. E. BOARDMAN, "Contra Proferentem: The Allure Of Ambiguous Boilerplate", Mich. L. Rev. 2005-06, 1108, 

1108; M. A. CLARKE, The law of insurance contracts, Londen, Informa, 2006, 432; D. HORTON, "Flipping The Script: Contra 
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461; P. CSERNE, "Policy considerations in contract interpretation: the contra proferentem rule from a comparative law and 

economics perspective" in G. RADHIKA, Contract Theory - Corporate Law, Hyderabad, ICFAI University Press, 2009, 90, 93; 

J. M. SMITS, Contract law: a comparative introduction, Cheltenham, Edward Elgar, 2014, 130. 
2278 Deze ratio legis is zeer overtuigend aangezien deze een rol speelt bij elke door rechtspraak en rechtsleer aangedragen 

mogelijke invulling van de contra stipulatorem-regel. 
2279 Wetsontwerp betreffende de verzekeringen, Parl. St. Kamer 2013-2014, n° 3361/001, 25; C. BOURRIER, La faiblesse d'une 

partie au contrat, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, 2004, 385; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, 

"L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-14; J.-F. LECLERCQ 

en P. DE KOSTER, "Notions essentielles du droit des obligations contractuelles" in Traité pratique de droit commercial, Brussel, 

Kluwer, 2009, 340; T. VANSWEEVELT, "Het belang van zorgvuldig, duidelijk en nauwkeurig geformuleerde clausules in 

verzekeringsovereenkomsten bij de toepassing van art. 95 Wet op de landverzekeringsovereenkomst en art. 61 Verzekeringswet 

2014", T.Gez. 2014-15, 285; P. WERY, Droit des obligations, vol. I, Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 403. 

Frankrijk: Parijs 14 januari 2000, n° JurisData 2000-109961 (kwalificatie als borgtocht in de plaats van autonome garantie 

aangezien dit voordeliger was voor de schuldenaar); Bourges 6 december 2000, n° JurisData 2000-133549 

(leningsovereenkomst); Parijs 20 november 2003, n° JurisData 2003-229219 (contract met een telecom-operator); M. Y. M. 

ALY, La logique de l'opération d'interprétation du contrat: Comparaison franco-égyptienne, proefschrift Université de Paris-

Nord, 2005, 185; L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, Parijs, LGDJ, 2002, 267; P. Y. GAUTIER, "Comment s'interprète une 

clause de garantie de passif: n'est pas forcément débiteur celui que l'on croit" (noot onder Cass. fr. (com.) 9 juni 2009), RTD 

Civ. 2009, 741; B. GELOT, Finalités et méthodes objectives d'interprétation des actes juridiques, Parijs, LGDJ, 2003, 264; D. 

L. LLUELLES, "Les règles de lecture forcée 'contra proferentem' et 'contra stipulatorem': du rêve à la réalité", RJT 2003, 242; 

M. H. MALEVILLE, Pratique De l'interprétation Des Contrats: Etude Jurisprudentielle, Rouen, Université De Rouen, 1991, 

245, 249; P. MALINVAUD en D. FENOUILLET, Droit des Obligations, Parijs, LexisNexis, 2012, 382; D. NOGUERO, "La 
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wat hem in een inferieure situatie brengt ten opzichte van de tegenpartij. Een interpretatie in 

het nadeel van de sterkere tegenpartij, is een manier om het evenwicht te herstellen.2280 Geen 

rekening houden met de ongelijkheid tussen de partijen en met de verschillende situatie waarin 

ze zich bevinden, zou discriminatie uitmaken.2281 Dit geldt voor alle regels van 

voorkeurinterpretatie. Wat contra stipulatorem betreft, kan men stellen dat de partij die 

bedongen heeft, zich, als bedinger, in de gunstige positie bevindt de omvang en de draagwijdte 

te kennen van de verbintenis die hij op zich heeft genomen.2282 Voor de contra venditorem-

regel wordt de verkoper gelijkgesteld aan de sterke partij, terwijl de koper de zwakke partij is, 

die bescherming behoeft. De verkoper is sterk, omdat hij vaak aan de oorsprong staat van het 

contract en dan zijn voorwaarden oplegt aan de koper.2283 Tekenend voor deze visie is de spreuk 

                                                 
détermination du contenu du contrat d'assurance par son interprétation", Gaz. Pal. 2011, (6) IB1; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ. Art. 
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H. SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. HUET, M. STORME, S. SWANN, P. VARUL, A. VENEZIANO en F. ZOLL, Principles, 
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LANGER, L'équilibre contractuel, Parijs, LGDJ, 2002, 266-267. 
2282 Frankrijk: L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, Parijs, LGDJ, 2002, 267. 
2283 A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 311; A. CRUQUENAIRE, "L'incidence du droit commun 

des obligations sur les règles d'interprétation préférentielle: réflexions à partir de l'exemple des contrats relatifs au droit 

d'auteur", TBBR 2008, 600; E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 144; A. 

GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, Waterloo, 

Kluwer, losbl., II.1.5-26; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité 

théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-29.9; A. PUTTEMANS, "La vente au consommateur" in De koop, Brugge, 

die Keure, 2002, 247; P. WERY, "L'interprétation des contrats d'adhésion en cas d'ambiguïté ou d'obscurité de leurs clauses" 

(noot onder Luik 26 april 1996), JLMB 1996, 1374. Frankrijk: D. BERTHIAU, Le principe d'égalité et le droit civil des contrats, 

Parijs, LGDJ, 1999, 119; J. GAUGUIER, De l'interprétation des actes juridiques, Parijs, Librairie nouvelle de droit et de 

jurisprudence, 1898, 183; J. LOPEZ SANTA MARIA, Les systèmes d'interprétation des contrats, proefschrift Parijs, 1968, 73; P. 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
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van LOYSEL: "Qui vend le pot, dit le mot".2284 De boutade wordt uitgelegd in volgende termen: 

"Comme c'est le vendeur qui donne la loy c'est a luy à dire son mot et à expliquer clairement 

les conditions de la vente: car tout ce qu'il y a d'obscur s'explique contre luy." Het gaat echter 

wat kort door de bocht om ervanuit te gaan dat de verkoper altijd het koopcontract opstelt en 

dus eenzijdig zijn voorwaarden dicteert. Ook is de onderhandelingspositie van een verkoper 

niet altijd even sterk. Soms wordt hij immers gedwongen om te verkopen. Dat brengt de koper 

natuurlijk in een veel sterkere positie.2285 Toch kan de verkoper wel met betrekking tot één 

aspect beschouwd worden als de sterke partij: hij bevindt zich, als eigenaar van een goed, 

immers normaal gezien in de gunstige positie de verkochte zaak zelf beter te kennen dan de 

koper.2286 Op die manier is het voor hem niet moeilijk om de koper op het verkeerde been te 

                                                 
SIMLER, "J.-Cl. Civ. Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, 

normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 59. Nederland: J. HIJMA, C. C. VAN DAM, W. A. M. VAN 

SCHENDEL en W. L. VALK, Rechtshandeling en overeenkomst, Deventer, Kluwer, 2013, 259; J. M. VAN DUNNE, 

Verbintenissenrecht. Deel 1. Contractenrecht, Deventer, Kluwer, 2004, 165. Engeland: R. BROWNSWORD, Smith and Thomas. 

A Casebook on Contract, Londen, Sweet and Maxwell, 2009, 429. 
2284 Frankrijk: A. LOYSEL, Institutes coutumières, manuel de plusieurs et diverses reigles, sentences, & proverbes du droit 

coutumier & plus ordinaire de la France, 1607, Parijs, Durand, 1846, n° 402, aangehaald door België: A. CHRISTIAENS, "Art. 

1602 BW" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, 

Kluwer, losbl., z.p.; E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 144; J. GAUGUIER, 

De l'interprétation des actes juridiques, Parijs, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1898, 183; A. GUILMOT, Y. 

NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, 

losbl., II.1.5-29.9; Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, 

Larcier, 1958, 144; A. KLUYSKENS, De contracten in Beginselen van Burgerlijk Recht, Antwerpen, Standaard, 1952, 84; A. 

PUTTEMANS, "La vente au consommateur" in De koop, Brugge, die Keure, 2002, 247; P. WERY, "L'interprétation des contrats 

d'adhésion en cas d'ambiguïté ou d'obscurité de leurs clauses" (noot onder Luik 26 april 1996), JLMB 1996, 1377; P. WERY, 

Droit des obligations. 1: Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 515. Frankrijk: M. Y. M. ALY, La logique de 

l'opération d'interprétation du contrat: Comparaison franco-égyptienne, proefschrift Université de Paris-Nord, 2005, 227; B. 

GELOT, Finalités et méthodes objectives d'interprétation des actes juridiques, Parijs, LGDJ, 2003, 292; P. MALAURIE en L. 

AYNES, Les contrats spéciaux, Parijs, Defrénois, 2005, 250; H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. MAZEAUD en F. CHABAS, Leçons 

de droit civil, II, vol. 1, Obligations: théorie générale, Parijs, Montchrestien, 1998, 338; M. MIGNOT, "Fasc. unique: VENTE. 

Obligations du vendeur. Interprétation du contrat" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 5; G. PIGNARRE, "L'obligation de 

renseignements envisagée dans ses rapports avec la situation juridique du vendeur" (noot onder Cass. fr. (3e civ. 21 februari 

2001), Recueil Dalloz 2002, 932; G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité élémentaire de droit civil de Marcel Planiol, Parijs, 

LGDJ, 1943, n° 2402. Nederland: J. M. VAN DUNNE, Verbintenissenrecht. Deel 1. Contractenrecht, Deventer, Kluwer, 2004, 

198. 
2285 A. CHRISTIAENS, "Art. 1602 BW" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., z.p.. Frankrijk: J. LOPEZ SANTA MARIA, Les systèmes d'interprétation 

des contrats, proefschrift Parijs, 1968, 73. 
2286 A. CHRISTIAENS, "Art. 1602 BW" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., z.p.; A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 

311; A. CRUQUENAIRE, L'interprétation des contrats en droit d'auteur, Brussel, Larcier, 2007, 191; A. CRUQUENAIRE, 

"L'incidence du droit commun des obligations sur les règles d'interprétation préférentielle: réflexions à partir de l'exemple des 

contrats relatifs au droit d'auteur", TBBR 2008, 600; E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, 

Bruylant, 1947, 144; H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité élémentaire de droit civil belge. 4: Les principaux 

contrats (1re partie), Brussel, Bruylant, 1997, 175; J. HERBOTS, M. VERVOORT en T. BRUYNINCKX, "[Koop] Algemene 

begrippen" in Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, losbl., II.A.1-70; J. LIMPENS, La vente en droit belge, 

Brussel, Bruylant, 1960, 105; F. MOURLON BEERNAERT, "L'interprétation de la vente" in Manuel de la vente, Waterloo, Kluwer, 

2010, 112; A. VAN OEVELEN, "Koop-verkoop: vorm, kosten, interpretatie, bewijs" in Recht voor de onderneming, Mechelen, 

Kluwer, losbl., IV.12 – 12. Zie ook GRENIER in F. LAURENT, Principes de droit civil, XXIV, Brussel, Bruylant, 1878, 155 en 

GRENIER, geciteerd door P. WERY, "L'interprétation des contrats d'adhésion en cas d'ambiguïté ou d'obscurité de leurs clauses" 

(noot onder Luik 26 april 1996), JLMB 1996, 1378. Frankrijk: M. Y. M. ALY, La logique de l'opération d'interprétation du 

contrat: Comparaison franco-égyptienne, proefschrift Université de Paris-Nord, 2005, 227; D. BERTHIAU, Le principe d'égalité 

et le droit civil des contrats, Parijs, LGDJ, 1999, 119; B. GELOT, Finalités et méthodes objectives d'interprétation des actes 

juridiques, Parijs, LGDJ, 2003, 294; J. LOPEZ SANTA MARIA, Les systèmes d'interprétation des contrats, proefschrift Parijs, 

1968, 73; G. PIGNARRE, "L'obligation de renseignements envisagée dans ses rapports avec la situation juridique du vendeur" 

(noot onder Cass. fr. (3e civ. 21 februari 2001), Recueil Dalloz 2002, 932; M. MIGNOT, "Fasc. unique: VENTE. Obligations du 
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zetten via het gebruik van dubbelzinnige clausules. Het lijkt dus beter de zogenaamde zwakheid 

van de koper niet te gronden op zijn onvermogen tussen te komen in de bepalingen van het 

contract, maar wel, naar analogie met contra stipulatorem, op zijn gebrek aan kennis.2287 Ook 

in toetredingscontracten, die te nemen of te laten zijn, kan men zonder twijfel een sterke en een 

zwakke partij aanduiden: wie het contract opstelt of voorstelt, kan erin opnemen wat hij zelf 

wil. Wie daarentegen toetreedt tot de overeenkomst, heeft meestal geen zeg over de juiste 

inhoud ervan. Hij is dus de zwakke in de rechtsverhouding. Zo is het bijvoorbeeld onmogelijk 

in een contract met een energieleverancier of een telefoonoperator te negotiëren over clausules. 

De klant kan toetreden tot het contract zoals het eruitziet, of een andere leverancier of operator 

zoeken, verder reiken zijn opties niet. Bovendien gaan vele toetreders tot dergelijke contracten 

eraan voorbij de overeenkomst grondig te lezen voor ze deze sluiten, of lezen ze deze wel, maar 

begrijpen ze niet alles. Wat voor hen van belang is, is de prijs die ze betalen, maar de andere 

voorwaarden interesseren hen vaak minder. Niet enkel de onmogelijkheid tot inspraak verstoort 

het contractuele onevenwicht, maar ook de ongelijke kennis wat betreft het recht.2288 In vele 

domeinen is de professionele opsteller van toetredingscontracten niet enkel bedreven in de 

activiteiten die hij ontplooit, maar ook in het recht dat ermee te maken heeft. Van zijn 

tegenpartij, die vaak een leek is, kan men niet verwachten dat hij evenzeer op de hoogte is van 

bepaalde subtiliteiten in wetgeving. Bovendien heeft een professioneel veelal de mogelijkheid 

zich te laten omringen door juristen. Voor particulieren is dit, omwille van de hoge kostprijs 

die daaraan verbonden is, minder aangewezen. De contra proferentem-bepaling sensu stricto is 

erop gericht het evenwicht in de relatie tussen de partijen te herstellen.2289 Deze ratio legis is 

                                                 
vendeur. Interprétation du contrat" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 6; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ. Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: 

Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil 

Code, losbl., n° 59 . 
2287 Contra BRULEZ, die terecht argumenteert dat deze ratio achterhaald is. De contra venditorem regel stamt immers uit een 

periode waarin een verkoper over het algemeen zelf geproduceerde goederen verkocht of de verkochte goederen tenminste 

gedurende een lange periode onder zich had gehad, waardoor hij de eigenschappen van het goed inderdaad beter kon kennen 

dan de koper. Vandaag de dag fungeren verkopers echter vaak als niet meer dan tussenpersonen, waardoor de periode dat ze 

een verkochte goed onder zich hebben veel beperkter is. Ze kennen daarom de verkochte goederen vaak minder goed, zeker 

wanneer ze niet zijn gespecialiseerd in de verkoop van de desbetreffende goederen. Zie P. BRULEZ, Koop en aanneming: faux 

amis?, Antwerpen, Intersentia, 2015, 153-154. 
2288 Frankrijk: B. BEIGNIER, "Fin de l'interprétation des clauses d'exclusion de garantie dans un contrat d'assurance: revirement 

de jurisprudence", D. 2001, 2778.  
2289 E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats en droit belge" in L'interprétation en droit. Approche plurisiciplinaire, Brussel, 

Facultés universitaires St.-Louis, 1987, 314; A. CRUQUENAIRE, L'interprétation des contrats en droit d'auteur, Brussel, Larcier, 

2007, 216-217; A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 312; A. CRUQUENAIRE, "L'incidence du 

droit commun des obligations sur les règles d'interprétation préférentielle: réflexions à partir de l'exemple des contrats relatifs 

au droit d'auteur", TBBR 2008, 601; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. 

Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-28; Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. 

Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 145; R. KOLB, "La maxime 'qui habet commoda, ferre debet onera et 

contra' (celui qui jouit des avantages doit supporter aussi les charges et vice versa) en droit international public", RBDI 2004, 

29; C. PARIS, "L'interprétation des clauses d'une police d'assurance en cas de doute" (noot onder Bergen 6 mei 2003), JLMB 

2003, 1824; J. F. ROMAIN, "Le principe de la convention-loi (portée et limites): réflexions sur un nouveau paradigme 

contractuel" in Les Obligations contractuelles, Brussel, Editions du Jeune Barreau de Bruxelles, 2000, 77; P. SIMLER, "J.-Cl. 

Civ. Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ 

d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 59; K. SWERTS, J. DEENE, C. VANACKERE, en K. MARCHAND, "Definitie, 

soorten en basisbeginselen. [De overeenkomst]" in Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Kluwer, Mechelen, losbl., II.4-

22; B. TOUSSAINT, "Interprétation et rédaction des contrats d'assurance" in Liber amicorum Jean-Luc Fagnart, Louvain-la-

Neuve, Anthemis, 2008, 296; P. WERY, "L'interprétation des contrats d'adhésion en cas d'ambiguïté ou d'obscurité de leurs 

clauses" (noot onder Luik 26 april 1996), JLMB 1996, 1375; P. WERY, "Les clauses abusives relatives à l'inexécution des 

obligations contractuelles dans les lois de protection des consommateurs du 14 juillet 1991 et du 12 août 2002", JT 2003, 797; 
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mooi verwoord door SEDLEY LJ, die de contra proferentem-regel treffend beschrijft als "a 

principle not only of law but of justice".2290 In de relatie consument-onderneming beschouwt 

men de consument steevast als zwakke partij.2291 Alle voorafgaande argumentaties zijn ook op 

deze relatie van toepassing. De consument heeft de ongunstige positie het voorwerp van de 

overeenkomst minder goed te kennen dan de onderneming. Bovendien zijn 

consumentencontracten vaak toetredingsovereenkomsten, zodat de consument geen inspraak 

heeft over de inhoud ervan. Ook is er vaak een ongelijke rechtskennis in de verhouding 

consument-onderneming. 

C. Bewijsregel 

 VERWANTSCHAP MET REGEL DAT PARTIJ DIE UITVOERING VERBINTENIS VORDERT, DEZE 

MOET BEWIJZEN – Men hangt de regels van voorkeurinterpretatie wel eens vast aan de 

bewijsregels, en dan meer bepaald aan de regel dat de partij die de uitvoering van een 

verbintenis vordert, het bestaan ervan moet bewijzen.2292 Beide bepalingen interreageren met 

elkaar: "la preuve incombe au demandeur et si elle n'est pas apportée, le doute profite au 

défendeur ".2293 De oorsprong van dit principe ligt in de verhouding tussen eiser en verweerder 

                                                 
P. WERY, Droit des obligations, vol. I, Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 403. Frankrijk: D. NOGUERO, "La 

détermination du contenu du contrat d'assurance par son interprétation", Gaz. Pal. 2011, (6) IB1; F. TERRE, P. SIMLER en Y. 

LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 469. Nederland: A. F. BUNGENER, Het wijzigen van de arbeidsovereenkomst 

in vermogensrechtelijk perspectief, Deventer, Kluwer, 2008, 67; G. J. KNIJP, "Uitgangspunten bij de uitleg van 

rechtshandelingen" (noot onder HR 31 mei 2002 en HR 28 juni 2002), NbBW 2002, 124. Engeland: Tam Wing Chuen v Bank 

of Credit and Commerce Hong Kong Ltd [1996] 2 BCLC 69 ("The basis of the contra proferentem principle is that the person 

who puts forward the wording of a proposed agreement may be assumed to have looked after his own interests, so that if the 

words leave room for doubt about whether he is intended to have a particular benefit there is reason to support that he is not."); 

R. BROWNSWORD, Smith and Thomas. A Casebook on Contract, Londen, Sweet and Maxwell, 2009, 429; M. A. CLARKE, The 

law of insurance contracts, Londen, Informa, 2006, 430; J. P. SHEDD, "Resolving Ambiguities in Interpretation of Government 

Contracts", Geo. Wash. L. Rev. 1967-68, 11. 
2290 Engeland: Association of British Travel Agents Ltd v British Airways Plc [2000] 2 Lloyd's L.R. 209 , §220–1. 
2291 Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer 2003-04, 982/1, 21. 
2292 Artikel 1315 BW; E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 141-142; J.-L. 

FAGNART, "Les contrats de consommation en droit civil classique" in La promotion des intérêts des consommateurs au sein 

d'une économie de marchés, Brussel, E. Story-Scientia, 1993, 165; J. L. FAGNART, "L'interprétation du contrat d'assurance" in 

Traité pratique de droit commercial, III, Waterloo, Kluwer, 2011, 349; Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les 

novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 143. Frankrijk: M. Y. M. ALY, La logique de l'opération 

d'interprétation du contrat: Comparaison franco-égyptienne, proefschrift Université de Paris-Nord, 2005, 190; J. CARBONNIER, 

Droit Civil Tome 4. Les obligations in Thémis droit privé, Parijs, Presses Universitaires de France, 2000, 279; J. GAUGUIER, 

De l'interprétation des actes juridiques, Parijs, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1898, 175-176; J. LOPEZ SANTA 

MARIA, Les systèmes d'interprétation des contrats, proefschrift Parijs, 1968, 72; M. H. MALEVILLE, Pratique De l'interprétation 

Des Contrats: Etude Jurisprudentielle, Rouen, Université De Rouen, 1991, 249; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de 

droit civil français, T. VI: Obligations, Parijs, LGDJ, 1952, 482; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ. Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats 

et Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, 

losbl., n° 55 (SIMLER verwijst in zijn tekst verkeerdelijk naar artikel 1135 BW, maar het is duidelijk dat hij in feite op artikel 

1315 doelt). Zie ook LLUELLES, die verwijst naar artikel 2803 CCQ ("Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits 

qui soutiennent sa prétention."): D. L. LLUELLES, "Les règles de lecture forcée 'contra proferentem' et 'contra stipulatorem': du 

rêve à la réalité", RJT 2003, 242. Zie ook reeds BARTOLUS ad D. 2, 14, 39. 
2293 Zie ook, voor een verkorte versie van dit citaat, E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, 

Bruylant, 1947, 141. Frankrijk: M. Y. M. ALY, La logique de l'opération d'interprétation du contrat: Comparaison franco-

égyptienne, proefschrift Université de Paris-Nord, 2005, 190; J. LOPEZ SANTA MARIA, Les systèmes d'interprétation des 

contrats, proefschrift Parijs, 1968, 72. 
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in een geschil.2294 De verweerder, die er niet om gevraagd heeft in een geschil betrokken te 

worden, is er eigenlijk op uit de bestaande situatie te bestendigen. De eiser wil echter, De eiser 

wil echter, puur en alleen door instelling van zijn vordering, een aanpassing van de 

voorliggende situatie bekomen. Het is in deze verhouding dat de partijen voor de rechter 

terechtkomen. Deze draagt logischerwijs aan de eiser, die immers de orde verstoort, op te 

bewijzen dat hij deze ordeverstoring met recht en reden veroorzaakt: op hem ligt de 

bewijslast.2295 Slaagt hij er niet in zijn vordering op een overtuigende manier te bewijzen, dan 

moet hij een interpretatie in het voordeel van zijn tegenpartij ondergaan.2296 Sommigen gaan er 

zelfs vanuit dat de regels van voorkeurinterpretatie op zich als bewijsregels moeten fungeren in 

de plaats van als interpretatieregels. "In geval van twijfel" betekent dan "bij gebrek aan bewijs, 

aan overeenstemmende vermoedens met betrekking tot de wil van de contractanten".2297 

Een voorbeeld moge hier duidelijkheid brengen.2298 Een verpachter beklaagt zich er bij de 

rechter over dat zijn pachter een lagere pachtvergoeding betaalt dan overeengekomen. Het is 

de verpachter die, op basis van artikel 1315 BW, moet bewijzen tot welke verbintenissen de 

pachter zich verbonden heeft. Als er, op basis van het contract dat hij inroept, twijfel rijst over 

de overeengekomen hoogte van de te betalen vergoeding, en de verpachter geen bewijs kan 

leveren van hetgeen waarop hij zich beroept, dan komt een interpretatie in het nadeel van de 

verpachter aan de orde. Tussen bewijs en interpretatie bestaat hier een vloeiende lijn: het ene 

loopt over in het andere.  

D. Schuldenaar wil zich tot zo weinig mogelijk verbinden 

 ONTSTAAN UIT PRINCIPE DAT EEN SCHULDENAAR ZICH TOT ZO WEINIG MOGELIJK WIL 

VERBINDEN – Een andere rechtvaardiging van de regels van voorkeurinterpretatie kan gevonden 

worden in het gezond verstand, met name in het principe dat iemand die een verbintenis op zich 

neemt, zich tot zo weinig mogelijk wil verbinden, aangezien "l'esprit de sacrifice ne se présume 

pas".2299 Een schuldenaar mag niet tot meer verbonden zijn dan tot hetgene dat hij zeker, zonder 
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logique de l'opération d'interprétation du contrat: Comparaison franco-égyptienne, proefschrift Université de Paris-Nord, 
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2005, 190; J. LOPEZ SANTA MARIA, Les systèmes d'interprétation des contrats, proefschrift Parijs, 1968, 72. 
2297 Frankrijk: J. DUPICHOT, "Pour un retour aux textes: Défense et illustration du petit guide-âne des articles 1156 à 1164 du 

Code civil" in Etudes offertes à Jacques Flour, Parijs, éd. Répertoire du Notariat, 1979, 179. Zie ook M. H. MALEVILLE, 

Pratique De l'interprétation Des Contrats: Etude Jurisprudentielle, Rouen, Université De Rouen, 1991, 245. 
2298 Frankrijk: Zie J. GAUGUIER, De l'interprétation des actes juridiques, Parijs, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 

1898, 175. 
2299 E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats écrits vue à travers le contrat d'assurance", De Verz. 1980, 289; E. DE CALLATAŸ, 

Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 140. Frankrijk: L. BALMES, L'interprétation des Actes et 

Conventions en droit fiscal, proefschrift Université de Bordeaux, 1914, 46; D. BERTHIAU, Le principe d'égalité et le droit civil 

des contrats, Parijs, LGDJ, 1999, 112; J. GAUGUIER, De l'interprétation des actes juridiques, Parijs, Librairie nouvelle de droit 

et de jurisprudence, 1898, 174-175; J. LOPEZ SANTA MARIA, Les systèmes d'interprétation des contrats, proefschrift Parijs, 

1968, 70. Contra: M. Y. M. ALY, La logique de l'opération d'interprétation du contrat: Comparaison franco-égyptienne, 

proefschrift Université de Paris-Nord, 2005, 189 ("Cette présomption ne peut être acceptée car, on pourrait dire que le 

créancier veut également obtenir le plus.") en J. LOPEZ SANTA MARIA, Les systèmes d'interprétation des contrats, proefschrift 
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dat daarover twijfel kan bestaan, heeft aanvaard.2300 Op die manier ligt de ideale wil van de 

partij die zich ergens toe verbindt aan de oorsprong van de regels van voorkeurinterpretatie.2301 

DOMAT beschreef deze rechtvaardiging al, namelijk in zijn zesde regel: "Les obscurités et les 

incertitudes des clauses qui obligent, s'interprètent en faveur de celui qui est obligé, et il faut 

restreindre l'obligation au sens qui la diminue. Car celui que s'oblige ne veut que le moins, et 

l'autre a dû faire expliquer clairement ce qu'il prétendait."2302 

B. GRONDSLAG REGELS VAN VOORKEURINTERPRETATIE 

§1. Grondslag regel in favorem consumentis 

 GRONDSLAG IS EUROPESE WETGEVING – De regel in favorem consumentis komt voort uit het 

Europees recht en meer bepaald uit Richtlijn 93/13/EEG van de Raad betreffende oneerlijke 

bedingen in consumentenovereenkomsten (nr. 602).2303 Deze is in alle onderzochte landen 

opgenomen in de wet. De harmonisatie-instrumenten beschrijven de bepaling echter niet.  

§2. Grondslag subsidiaire overkoepelende regel contra proferentem  

 EXPLICIET OPGENOMEN TUSSEN INTERPRETATIEREGELS IN HARMONISATIE-INSTRUMENTEN 

– Niet in alle onderzochte jurisdicties maakt men een onderscheid tussen de verschillende 

subsidiaire regels die deel uitmaken van de contra proferentem bepaling sensu lato. Dit is onder 

meer het geval in de harmonisatie-instrumenten. De DCFR2304 en de Unidroit Principes2305 

nemen de contra proferentem regel sensu lato allebei expliciet op, zonder een onderscheid te 

maken tussen de verschillende deelgebieden ervan. Contra proferentem vindt zijn grondslag 

binnen deze systemen in de letter van de regelgeving zelf (nrs. 597 en volgende). 

 NIET EXPLICIET OPGENOMEN TUSSEN INTERPRETATIEREGELS, MAAR VALLEN WEL ONDER DE 

ALGEMENE INTERPRETATIENORM IN ENGELAND EN NEDERLAND – In Nederland en in 

Engeland maakt de algemeen geformuleerde regel contra proferentem geen deel uit van de wet, 

maar vindt deze werking onder de grote paraplu van de contra proferentem-regel sensu lato.2306 

                                                 
Parijs, 1968, 71: ("Cette présomption ne peut être décisive car en pourrait bien lui opposer cette autre: celui qui est créncier 

entend toujours obtenir le plus."). 
2300 Frankrijk: A. BENABENT, Droit des obligations, Parijs, Montchrestien, 2012, 215. 
2301 Frankrijk: D. BERTHIAU, Le principe d'égalité et le droit civil des contrats, Parijs, LGDJ, 1999, 112. 
2302 Frankrijk: J. DOMAT, Les lois civiles dans leur ordre naturel, Parijs, Ed. Jean Baptise Coignard,1696, 23. 
2303 Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, Pb. 

L. 21 april 1993, 29 – 34. 
2304 DCFR: Artikel II.–8:103 DCFR ("Interpretation against supplier of term or dominant party. (1) Where there is doubt 

about the meaning of a term not individually negotiated, an interpretation of the term against the party who supplied it is to be 

preferred. (2) Where there is doubt about the meaning of any other term, and that term has been established under the dominant 

influence of one party, an interpretation of the term against that party is to be preferred."). 
2305 Unidroit Principes: Artikel 4.6 Unidroit Principes ("Contra proferentem rule. If contract terms supplied by one party are 

unclear, an interpretation against that party is preferred."). 
2306 Nederland: C. M. D. S. PAVILLON, "De wisselende betekenis van de Richtlijn oneerlijke bedingen in de Nederlandse 

rechtspraak: een drieluik", VrA 2006, 31; E. J. H. SCHRAGE, "Contra proferentem", VrA 2005, 47; T. H. TANJA-VAN DEN BROEK, 

"Een kwestie van uitleg", WPNR 2002, 431-432; B. B. M. WUISMAN, Conclusie bij HR 29 juni 2007, JOL 2007, 491 ("Het 

enkele feit dat Novavast de overeenkomst heeft opgesteld, brengt nog niet mee dat aan de contra-proferentem-regel toepassing 

dient te worden gegeven. De contraproferentem-regel speelt een rol wanneer er sprake is van een onduidelijke bepaling in 
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In Nederland zijn de specifieke subsidiaire regels van voorkeurinterpretatie, als deel van de 

overkoepelende contra proferentem-bepaling sensu lato, mee ondergebracht binnen het bredere 

Haviltex-systeem.2307 In Engeland is contra proferentem een principe dat werking vindt binnen 

de brede Investors-norm. Contra proferentem vindt dus in beide landen zijn grondslag in de 

basisinterpretatieregel (nrs. 597 en volgende). 

§3. Grondslag contra stipulatorem-, contra assicuratorem- en contra venditorem-regel 

 GRONDSLAG CONTRA STIPULATOREM EN CONTRA VENDITOREM IS DE WET IN BELGIË EN 

FRANKRIJK – Enkele subsidiaire regels van voorkeurinterpretatie vinden in België en Frankrijk 

een expliciete neerslag in de wet. Het gaat dan om de regel contra stipulatorem (artikel 1162 

BW/CC) en contra venditorem (artikel 1602 BW/CC) (nrs. 597 en volgende).  

 GRONDSLAG CONTRA ASSICURATOREM IS DE WET IN BELGIË – Specifiek voor België geldt dat 

ook de regel contra assicuratorem in de wet is opgenomen, namelijk in artikel 23 

Verzekeringswet (nrs. 597 en volgende). 

§4. Grondslag contra proferentem-regel sensu stricto 

A. Regel contra stipulatorem 

 CONTRA STIPULATOREM KRIJGT SPECIFIEKE TOEPASSING BIJ TOETREDINGSCONTRACT – 

Soms duidt men, vooral in Frankrijk, de regel contra stipulatorem aan als oorsprong van de 

contra proferentem-regel.2308 SIMLER legt beeldend uit hoe dit in zijn werk gegaan is: 

                                                 
bijvoorbeeld een contract." In casu ging het om een koopcontract.). Engeland: E. PEEL, The Law of Contract, Londen, Sweet 

and Maxwell, 2011, 243. 
2307 Nederland: C. M. D. S. PAVILLON, "De wisselende betekenis van de Richtlijn oneerlijke bedingen in de Nederlandse 

rechtspraak: een drieluik", VrA 2006, 31; E. J. H. SCHRAGE, "Contra proferentem", VrA 2005, 47; T. H. TANJA-VAN DEN BROEK, 

"Een kwestie van uitleg", WPNR 2002, 431-432; B. B. M. WUISMAN, Conclusie bij HR 29 juni 2007, JOL 2007, 491 ("Het 

enkele feit dat Novavast de overeenkomst heeft opgesteld, brengt nog niet mee dat aan de contra-proferentem-regel toepassing 

dient te worden gegeven. De contraproferentem-regel speelt een rol wanneer er sprake is van een onduidelijke bepaling in 

bijvoorbeeld een contract." In casu ging het om een koopcontract.). 
2308 Kh. Brussel 11 januari 1936, Pas. 1936, III, 116 ("Attendu d'ailleurs que le doute devrait profiter au défendeur qui a 

contracté l'obligation (article 1162 CC); que cette règle d'interprétation s'impose davantage encore lorsque, comme en 

l'espèce, l'offre de contracter se présente sous la forme d'un contrat-type, imprimé, dont les clauses n'ont généralement pas fait 

l'objet d'une libre discussion pour ceux auxquels il est soumis et qui doivent se borner à y donner leur adhésion."); Antwerpen 

6 januari 1986, RW 1986-87, 675, noot T. VANSWEEVELT ("Overwegende dat op die wijze de kwestie gesteld wordt van de 

interpretatie van voormeld beding, dat in geval van twijfel dient te worden uitgelegd tegen geïntimeerde, overeenkomstig artikel 

1162 BW, des te meer daar het ten deze gaat om een toetredingscontract.); Arbh. Bergen 8 mei 1987, JLMB 1987, 1339; JT 

1988, 140, concl. J. F. LECLERCQ; Soc.Kron. 1988, 13, noot ("Attendu que l'article 1162 CC stipule […]. Attendu qu'en l'espèce, 

il faut constater que les circonstances dans lesquelles l'employeur accordé un avantage supplémentaire ne permettaient pas à 

l'ouvrier de négocier réellement et que la convention conclue par ce dernier, qui accepte un départ volonatiere à des conditions 

fixées par le seul employeur, s'apparente à un contrat d'adhésion; que le stipulant est en réalité, dans ce type de contrat, celui 

qui dicte à l'autre tout en s'obligeant. […] L'aspect protecteur du droit du travail impose […] que l'interprétation, en cas de 

doute, se fasse en faveur du travailleur."); Luik 29 juni 2004, RGAR 2007, n° 14.212 ("Que l'article 1162 du Code civil relatif 

à l'interprétation des conventions commande une interprétation 'contre celui qui a stipulé'; que les compagnies d'assurances 

qui offrent à l'adhésion de leurs assurés des contrats qu'elles ont rédigés et dont les clauses types ne sont pas susceptibles de 

négociations conventionnelles, sont les 'stipulateurs'; Que les contrats d'assurance doivent être interprétés en faveur de l'assuré 

qui s'oblige à payer les primes en vue de se couvrir contre un aléa."); Luik 7 september 2004, RGAR 2005, n° 14.004, noot M. 

MARECHAL ("Que l'article 1162 du Code civil relatif à l'interprétation des conventions commande une interprétation 'contre 

celui qui a stipulé'; que les compagnies d'assurances qui offrent à l'adhésion de leurs assurés des contrats qu'elles ont rédigés 

et dont les clauses types ne sont pas susceptibles de négociations conventionnelles, sont les 'stipulateurs'; Que les contrats 
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"Progressivement, cependant, l'article 1162 a été investi d'une seconde signification, se 

superposant à la première, qui n'est cependant nullement privée d'utilité. Dans cette seconde 

lecture, le stipulant n'est plus nécessairement le créancier, mais le rédacteur du contrat. Ainsi 

entendu, l'article 1162 est devenu un instrument privilégié d'interprétation des contrats 

d'adhésion. Ce glissement de l'interprétation de l'article 1162 s'est opéré spontanément et sans 

susciter de débat."2309 Dit citaat verduidelijkt treffend de gelijkstelling van de regels contra 

stipulatorem en contra proferentem bij toetredings- of standaardcontracten door tal van auteurs 

                                                 
d'assurance doivent être interprétés en faveur de l'assuré qui s'oblige à payer les primes en vue de se couvrir contre un aléa."); 

Bergen 13 januari 2005, JLMB 2005, 1047, noot P. WERY ("Que, toutefois, la doctrine et la jurisprudence ont toujours estimé 

que l'interprétation contra proferentem s'appliquait aux contrats d'adhésion, de sorte qu'en cas de doute, le contrat devait être 

interprété 'en faveur de celui qui y souscrit' ou du moins 'contre (hier moet men natuurlijk lezen: "en faveur de", zie ook de 

noot van P. Wéry onder dit arrest) celui qui s'oblige' et ce, en application de l'article 1162 du code civil,[…] et en application, 

par extension, de l'article 1602, alinéa 2, du code civil.."); Luik 28 juni 2005, RGAR 2007, n° 14.275, noot ("Que l'article 1162 

du Code civil relatif à l'interprétation des conventions commande une interprétation 'contre celui qui a stipulé'; que les 

compagnies d'assurances qui offrent à l'adhésion de leurs assurés des contrats qu'elles ont rédigés et dont les clauses types ne 

sont pas susceptibles de négociations conventionnelles, sont les 'stipulateurs'; Que les contrats d'assurance doivent être 

interprétés en faveur de l'assuré qui s'oblige à payer les primes en vue de se couvrir contre un aléa."); A. DE BOECK, 

"Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 

Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 23; W. GELDHOF en M. HOEBEECK, 

"Toetredingscontracten en algemene contractsvoorwaarden" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met 

overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 8; A. GUILMOT, Y. 

NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, 

losbl., II.1.5-29.1; Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, 

Larcier, 1958, 145; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. DE TEMMERMAN, "Overzicht van rechtspraak: Verbintenissen 

(1981-1992)", TPR 1994, 452; J. F. LECLERCQ, Conclusie bij Arbh. Bergen 8 mei 1987, JT 1988, 141; D. LEJEUNE, K. SWERTS 

en N. PEETERS, "Afdeling 3. Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek 

Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-137; J. MAHAUX, J.-F. LECLERCQ en A. MEINERTZAGEN-LIMPENS, 

"L'interprétation des contrats standardisés" in J. MAHAUX, J.-F. LECLERCQ en A. MEINERTZAGEN-LIMPENS (eds.), Quelques 

aspects des contrats standardisés, Brussel, Editions de l'Université de Bruxelles, 1982, 87, 89; S. STIJNS, D. VAN GERVEN en 

P. WERY, "Chronique de jurisprudence. Les obligations: les sources (1985-1995)", JT 1996, 718; B. TOUSSAINT, "Interprétation 

et rédaction des contrats d'assurance" in Liber amicorum Jean-Luc Fagnart, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 296. 

Frankrijk: Cass. fr. 16 december 1895, S. 1899, 1, 387; Cass. fr. (1e civ.) 22 oktober 1974, Bull. civ. 1974, I, n° 271 ("Attendu 

qu'il est reproche a la cour d'appel d'avoir fait droit a cette demande, aux motifs que le caractere obscur et ambigu de la clause 

litigieuse resulte d'une redaction defectueuse du contrat qui est un contrat d'adhesion et qu'il echet, dans le doute, d'interpreter 

la convention contre la partie, fut-elle debitrice au sens de l'article 1162 du code civil, qui l'a redigee et a eu l'initiative 

contractuelle, c'est a dire, en l'espece, contre la compagnie d'assurances."); Parijs 5 mei 1896, DP 1896, 2, 414; Lyon 22 

december 1901, DP 1903, 2, 306; Aix-en-Provence 6 april 1960, D. 1960, 343; Rép. Commaille 1960, 487, noot STARCK; 

Poitiers 20 november 1991, JCP G 1992, IV, 1449; Parijs 27 november 1991, D. 1992, I.R., 69; Luik 6 december 1995, RRD 

1996, 421, noot P. WERY ("Attendu, en outre, qu'en matière de contrat d'adhésion, une clause équivoque s'interprète contre le 

professionnel qui a proposé le contrat au profane et sur base des critères d'interprétation raisonnablement intelligibles par 

celui-ci, conformément au sens commune des termes utilisés. (CC, article 1162)."); M. Y. M. ALY, La logique de l'opération 

d'interprétation du contrat: Comparaison franco-égyptienne, proefschrift Université de Paris-Nord, 2005, 211; D. BERTHIAU, 

Le principe d'égalité et le droit civil des contrats, Parijs, LGDJ, 1999, 116; DALLOZ (ed.), "Art. L. 112-3" in Code des 

Assurances, Parijs, Dalloz, 2013, n° 32; B. GELOT, Finalités et méthodes objectives d'interprétation des actes juridiques, Parijs, 

LGDJ, 2003, 304; M. H. MALEVILLE, L'interprétation des contrats d'assurance terrestre, Parijs, LGDJ, 1996, 178; M. H. 

MALEVILLE, Pratique De l'interprétation Des Contrats: Etude Jurisprudentielle, Rouen, Université De Rouen, 1991, 249; M. 

H. MALEVILLE, "Polices d'assurance: les leçons de l'interprétation ou l'art de la rédaction", RGAT 1993, 514; M. H. MALEVILLE, 

L'interprétation des contrats d'assurance terrestre, Parijs, LGDJ, 1996, 177-180; D. NOGUERO, "La détermination du contenu 

du contrat d'assurance par son interprétation", Gaz. Pal. 2011, (6) IB1; C. RUSSO, De l'assurance de responsabilité à l'assurance 

directe, Parijs, Dalloz, 2001, 109; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ. Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des 

contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 58; D. TECHAKUMPHU, 

Interprétation de contrat en droit français et en droit thaïlandais, proefschrift Aix Marseille, 1981, 40; F. X. TESTU, "Le juge 

et le contrat d'adhésion", JCP 1993, (3673) n° 15; G. VINEY, "L'interprétation et l'application du contrat d'assurance par le 

juge", D. 1994, 302. 
2309 Frankrijk: P. SIMLER, "J.-Cl. Civ. Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. 

L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 58. Zie ook F. TERRE , P. SIMLER 

en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 469. 
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en rechters.2310 Contra stipulatorem vraagt volgens hen een interpretatie in het nadeel van de 

stipulator, die de redacteur van het toetredingscontract is.  

In een verzekeringscontract gesloten zonder onderzoek of medische vragenlijst werd 

gedurende de eerste twee jaren "les hospitalisations dues à un accident survenu, à une maladie 

ou à une plainte révélée ou à une infirmité existant avant la date d'émission du contrat" van 

dekking uitgesloten. De verzekerde vorderde na de periode van twee jaar kosten terug 

verbonden aan de hospitalisatie voor een ziekte waarvan hij reeds bij de contractsluiting wist 

dat hij deze had. De verzekeraar weigerde te betalen. De verzekerde ging ervanuit dat de 

verzekeraar alle hospitalisaties, aan welke ziekte de verzekerde ook leed, moest dekken, met 

inbegrip van ziektes daterend voor of bekend voor de sluiting van de verzekeringspolis. De 

rechter baseerde zich op artikel 1162 BW en maakte daarna de sprong naar de contra 

proferentem-regel sensu stricto: "Que l'article 1162 du Code civil relatif à l'interprétation des 

conventions commande une interprétation 'contre celui qui a stipulé'; que les compagnies 

d'assurances qui offrent à l'adhésion de leurs assurés des contrats qu'elles ont rédigés et dont 

les clauses types ne sont pas susceptibles de négociations conventionnelles, sont les 

'stipulateurs' [contra stipulatorem-regel]; Que les contrats d'assurance doivent être interprétés 

en faveur de l'assuré qui s'oblige à payer les primes en vue de se couvrir contre un aléa [contra 

proferentem-regel]."2311 

 CONTRA STIPULATOREM MOET ONDERSCHEIDEN WORDEN VAN CONTRA PROFERENTEM, 

OMDAT REGELS EEN VERSCHILLEND TOEPASSINGSGEBIED EN EEN VERSCHILLENDE 

INVULLING HEBBEN – Het past echter beide regels toch van elkaar te onderscheiden.2312 Contra 

                                                 
2310 Antwerpen 6 januari 1986, RW 1986-87, 675, noot T. VANSWEEVELT ("Overwegende dat op die wijze de kwestie gesteld 

wordt van de interpretatie van voormeld beding, dat in geval van twijfel dient te worden uitgelegd tegen geïntimeerde, 

overeenkomstig artikel 1162 BW, des te meer daar het ten deze gaat om een toetredingscontract."); Bergen 6 mei 2003, JLMB 

2003, 1811, noot C. PARIS; TBH 2005, 1066 (Toepassing van artikel 1162 BW bij een standaardverzekeringsovereenkomst.); 

J. F. LECLERCQ, Conclusie bij Arbh. Bergen 8 mei 1987, JT 1988, 141 ("La jurisprudence marque une tendance à assimiler 

interprétations contra stipulatorem et contra proferentem, à propos des contrats d'adhésion et des contrats standardisés."). 

Frankrijk: H. CLARET, "Interprétation des contrats d'assurance et droit de la consommation" (noot onder Cass. fr. (1e civ.) 21 

januari 2003), D. 2003, (2600) n°4; D. NOGUERO, "La détermination du contenu du contrat d'assurance par son interprétation", 

Gaz. Pal. 2011, (6) IB1; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ. Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. 

L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 58. 
2311 Luik 29 juni 2004, RGAR 2007, n° 14.212. Enkele maanden later deed het Hof van Beroep te Luik dezelfde uitspraak in 

een gelijkaardige zaak, zie Luik 7 september 2004, RGAR 2005, n° 14.004, noot M. MARECHAL ("Que l'article 1162 du Code 

civil relatif à l'interprétation des conventions commande une interprétation 'contre celui qui a stipulé'; que les compagnies 

d'assurances qui offrent à l'adhésion de leurs assurés des contrats qu'elles ont rédigés et dont les clauses types ne sont pas 

susceptibles de négociations conventionnelles, sont les 'stipulateurs'; Que les contrats d'assurance doivent être interprétés en 

faveur de l'assuré qui s'oblige à payer les primes en vue de se couvrir contre un aléa.") en Luik 28 juni 2005, RGAR 2007, n° 

14.275, noot ("Que l'article 1162 du Code civil relatif à l'interprétation des conventions commande une interprétation 'contre 

celui qui a stipulé'; que les compagnies d'assurances qui offrent à l'adhésion de leurs assurés des contrats qu'elles ont rédigés 

et dont les clauses types ne sont pas susceptibles de négociations conventionnelles, sont les 'stipulateurs'; Que les contrats 

d'assurance doivent être interprétés en faveur de l'assuré qui s'oblige à payer les primes en vue de se couvrir contre un aléa."). 
2312 K. BERNAUW, "De verzekeringsovereenkomst: ontstaan, bewijs en interpretatie (in het bijzonder de WAM)" in C. ENGELS 

en P. LECOCQ (eds.), Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2009, Brugge, die Keure, 2009, 309; A. CRUQUENAIRE, 

L'interprétation des contrats en droit d'auteur, Brussel, Larcier, 2007, 217; A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat de 

vente", TBBR 2008, 312; J. L. FAGNART, "Les contrats de consommation en droit civil classique" in La promotion des intérêts 

des consommateurs au sein d'une économie de marchés, Brussel, E. Story-Scientia, 1993, 168; M. FONTAINE, Droit des 

assurances, Brussel, Larcier, 2010, 334; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in 

Obligations. Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-29.1; C. PARIS, "L'interprétation des clauses d'une 

police d'assurance en cas de doute" (noot onder Bergen 6 mei 2003), JLMB 2003, 1824; A. VAN OEVELEN, "Koop-verkoop: 

vorm, kosten, interpretatie, bewijs" in Recht voor de onderneming, Mechelen, Kluwer, losbl., IV. 12-15 – 16; P. WERY, 

"L'interprétation des clauses ambiguës ou obscures d'un contrat d'assurance" (noot onder Luik 6 december 1995 en Luik 25 

juni 1996), RRD 1996, 424; P. WERY, "L'interprétation des contrats d'adhésion en cas d'ambiguïté ou d'obscurité de leurs 
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proferentem sensu stricto en contra stipulatorem hebben immers elk een eigen, specifiek, 

toepassingsgebied (nrs. 618 en volgende). Ook de concrete invulling van de bepalingen is niet 

dezelfde. Interpretatie contra proferentem gebeurt namelijk steeds in het voordeel van de partij 

die toetreedt tot de overeenkomst (nrs. 682 en volgende). Uitlegging contra stipulatorem 

betekent daarentegen een interpretatie in het voordeel van de debiteur van de verbintenis (nrs. 

716 en volgende). Nu zijn de toetreder en de schuldenaar van een verbintenis niet steeds 

dezelfde partij.2313 Enkel wanneer de dubbelzinnige clausule verwijst naar de verbintenissen 

van de toetreder, komen contra stipulatorem en contra proferentem op hetzelfde neer.2314 Bevat 

een onduidelijk beding verplichtingen voor de redacteur, dan moet men op basis van de contra 

stipulatorem-regel uitleggen in het voordeel van de redacteur, terwijl contra proferentem in het 

voordeel van zijn tegenpartij, namelijk de toetreder, zou werken. Dit is bijvoorbeeld vaak het 

geval in verzekeringscontracten, waar de verzekeraar doorgaans diegene is die zich ertoe 

verbindt een bepaalde som uit te keren en de verzekerde steeds de toetredende partij is.2315 

Een verzekeraar en een verzekeringnemer waren het oneens over de betekenis van de 

uitdrukking "type de véhicule", die aan de ene kant was opgenomen in de bijzondere 

voorwaarden van een verzekeringspolis en aan de andere kant ook in de algemene voorwaarden 

"omnium voitures" stond. De verzekeraar wilde de betekenis gebruiken die voortvloeide uit de 

algemene voorwaarden, waardoor de berekening van de schade aan het voertuig van de 

verzekerde door een ongeval steunde op berekeningsmodaliteiten die nadelig waren voor de 

verzekerde. De rechter ten gronde riep de contra proferentem-regel in, met verwijzing naar 

artikel 1162 BW: "Attendu, en outre, qu'en matière de contrat d'adhésion, une clause 

équivoque s'interprète contre le professionnel qui a proposé le contrat au profane et sur base 

                                                 
clauses" (noot onder Luik 26 april 1996), JLMB 1996, 1376-1377; P. WERY, Droit des obligations, vol. I, Théorie générale du 

contrat, Brussel, Larcier, 2011, 405. Frankrijk: Y. LAMBERT-FAIVRE en L. LEVENEUR, Droit des assurances, Parijs, Dalloz, 

2011, 201; J. LOPEZ SANTA MARIA, Les systèmes d'interprétation des contrats, proefschrift Parijs, 1968, 159-162. MALEVILLE 

vindt echter dat er geen onderscheid moet gemaakt worden, maar dat artikel 1162 CC op een specifieke manier moet ingevuld 

worden bij toetredingscontracten. "Celui qui stipule" is in dergelijke overeenkomsten steeds de redacteur van het contract, 

terwijl "celui qui contracte l'obligation" moet ingevuld worden als de toetreder. Zie M. H. MALEVILLE, Pratique De 

l'interprétation Des Contrats: Etude Jurisprudentielle, Rouen, Université De Rouen, 1991, 249. Zie ook M. Y. M. ALY, La 

logique de l'opération d'interprétation du contrat: Comparaison franco-égyptienne, proefschrift Université de Paris-Nord, 

2005, 211: "La jurisprudence interprète l'article 1162, par rapport aux contrats d'adhésion, selon le sens suivant: celui qui 

stipule n'est pas forcément le créancier, c'est celui qui propose le contrat, celui qui a l'initiative du contrat."; D. TECHAKUMPHU, 

Interprétation de contrat en droit français et en droit thaïlandais, proefschrift Aix Marseille, 1981, 37-38. Rechtsvergelijkend: 

P. CSERNE, "Policy considerations in contract interpretation: the contra proferentem rule from a comparative law and economics 

perspective" in G. RADHIKA, Contract Theory - Corporate Law, Hyderabad, ICFAI University Press, 2009, 84. 
2313 A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, 

Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-29.1; P. WERY, "L'interprétation des clauses ambiguës ou obscures d'un contrat d'assurance" 

(noot onder Luik 6 december 1995 en Luik 25 juni 1996), RRD 1996, 424; P. WERY, Droit des obligations, vol. I, Théorie 

générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 405. Frankrijk: J. LOPEZ SANTA MARIA, Les systèmes d'interprétation des 

contrats, proefschrift Parijs, 1968, 161-162. Nederland: E. H. HONDIUS, Standaardvoorwaarden: rechtsvergelijkende 

beschouwingen over standaardisering van kontraktsbedingen en overheidstoezicht daarop, Deventer, Kluwer, 1978, 588. Zie 

ook E. H. HONDIUS, Standaardvoorwaarden: rechtsvergelijkende beschouwingen over standaardisering van kontraktsbedingen 

en overheidstoezicht daarop, Deventer, Kluwer, 1978, 450 en 452, waar HONDIUS vermeldt dat het oude artikel 1385 

Nederlands BW en artikel 1162 BW geen goede basis kunnen vormen voor de uitleg contra proferentem. 
2314 Rechtsvergelijkend: P. CSERNE, "Policy considerations in contract interpretation: the contra proferentem rule from a 

comparative law and economics perspective" in G. RADHIKA, Contract Theory - Corporate Law, Hyderabad, ICFAI University 

Press, 2009, 84. 
2315 K. BERNAUW, "De verzekeringsovereenkomst: ontstaan, bewijs en interpretatie (in het bijzonder de WAM)" in C. ENGELS 

en P. LECOCQ (eds.), Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2009, Brugge, die Keure, 2009, 309. Nederland: E. H. 

HONDIUS, Standaardvoorwaarden: rechtsvergelijkende beschouwingen over standaardisering van kontraktsbedingen en 

overheidstoezicht daarop, Deventer, Kluwer, 1978, 588. 
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des critères d'interprétation raisonnablement intelligibles par celui-ci, conformément au sens 

commune des termes utilisés. (CC, article 1162)."2316 In zijn noot bij dit arrest bekritiseerde 

WERY dit gebruik van de contra stipulatorem-regel.2317 Paste men de contra proferentem-regel 

toe, dan moest dit worden uitgelegd in het nadeel van de verzekeraar. Op basis van artikel 1162 

BW zou er echter moeten uitgelegd worden in het voordeel van de debiteur van de verbintenis. 

Met betrekking tot de litigieuze clausule was de verzekeraar diegene die een uitkering moest 

betalen en dus de schuldenaar.  

 CONTRA PROFERENTEM IS ONTSTAAN UIT RATIO ACHTER CONTRA STIPULATOREM, 

NAMELIJK NOOD AAN BESCHERMING ZWAKKE PARTIJ – Een afwijzing van de gelijkstelling 

tussen contra stipulatorem en contra proferentem, betekent niet ipso facto een afwijzing van 

contra stipulatorem als grondslag van contra proferentem. Meer precies kan men stellen dat 

contra proferentem ontstaan is uit de ratio achter contra stipulatorem, namelijk de wil een 

zwakke partij te beschermen en het evenwicht tussen partijen te bewaren.2318 Een uitlegging op 

basis van contra stipulatorem leidt soms tot een onbillijke oplossing in het kader van 

toetredingscontracten. Verder bouwend op de idee achter deze regel, was het ontstaan van 

contra proferentem een logische stap. 

B. Regel contra venditorem 

 CONTRA PROFERENTEM IS ONTSTAAN UIT RATIO ACHTER CONTRA VENDITOREM, NAMELIJK 

NOOD AAN BESCHERMING PARTIJ ZONDER INSPRAAK – Ook contra venditorem komt in een 

heel aantal bronnen naar voor als de basis waaruit de contra proferentem-bepaling is 

afgeleid.2319 De verkoper wordt dan gezien als de partij die het initiatief heeft gehad bij de 

                                                 
2316 Luik 6 december 1995, RRD 1996, 421, noot P. WERY. 
2317 P. WERY, "L'interprétation des clauses ambiguës ou obscures d'un contrat d'assurance" (noot onder Luik 6 december 1995 

en Luik 25 juni 1996), RRD 1996, 424. 
2318 Bergen 13 januari 2005, JLMB 2005, 1047, noot P. WERY ("Que, toutefois, la doctrine et la jurisprudence ont toujours 

estimé que l'interprétation contra proferentem s'appliquait aux contrats d'adhésion, de sorte qu'en cas de doute, le contrat 

devait être interprété 'en faveur de celui qui y souscrit' ou du moins 'contre (hier moet men natuurlijk lezen: "en faveur de", zie 

ook de noot van P. Wéry onder dit arrest) celui qui s'oblige' et ce, en application de l'article 1162 du code civil,[…] et en 

application, par extension, de l'article 1602, alinéa 2, du code civil.."). Zie ook J. F. ROMAIN, "Le principe de la convention-

loi (portée et limites): réflexions sur un nouveau paradigme contractuel" in Les Obligations contractuelles, Brussel, Editions 

du Jeune Barreau de Bruxelles, 2000, 77. 
2319 Rb. Gent 18 december 1985, TGR 1988, 18 ("Terzake toetredingscontracten is het maar billijk dat de teksten gelezen 

worden in de voor de zwakste partij (in casu de verbruiker) gunstigste betekenis overeenkomstig artikel 1602 BW."); Bergen 

13 januari 2005, JLMB 2005, 1047, noot P. WERY ("Que, toutefois, la doctrine et la jurisprudence ont toujours estimé que 

l'interprétation contra proferentem s'appliquait aux contrats d'adhésion, de sorte qu'en cas de doute, le contrat devait être 

interprété 'en faveur de celui qui y souscrit' ou du moins 'contre (hier moet men natuurlijk lezen: "en faveur de", zie ook de 

noot van P. Wéry onder dit arrest) celui qui s'oblige' et ce, en application de l'article 1162 du code civil,[…] et en application, 

par extension, de l'article 1602, alinéa 2, du code civil.."); E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats en droit belge" in 

L'interprétation en droit. Approche plurisiciplinaire, Brussel, Facultés universitaires St.-Louis, 1987, 314; A. CRUQUENAIRE, 

L'interprétation des contrats en droit d'auteur, Brussel, Larcier, 2007, 217; A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat de 

vente", TBBR 2008, 312; A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht 

van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 23; E. DE CALLATAŸ, 

Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 143; J. L. FAGNART, "Les contrats de consommation en 

droit civil classique" in La promotion des intérêts des consommateurs au sein d'une économie de marchés, Brussel, E. Story-

Scientia, 1993, 169; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique 

et pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-29.2; Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. 

Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 144; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 3. Uitlegging en 

implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, 

losbl., II.4-137; S. STIJNS, D. VAN GERVEN en P. WÉRY, "Chronique de jurisprudence. Les obligations: les sources (1985-
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onderhandelingen over het contract en die aan de oorsprong staat van de bepalingen die zich in 

het contract bevinden.2320 In sommige gevallen is de verkoper de enige redacteur van het 

contract en heeft de andere partij enkel de mogelijkheid al dan niet te kopen, maar kan hij de 

inhoud van het contract niet beïnvloeden. Onderliggend aan de contra venditorem-regel ligt dan 

de wens om de partij die geen enkele zeg in het contract heeft gehad te beschermen.2321 De 

sprong naar de toepassing van een dergelijke regel op gelijkaardige contracten, die geen koop-

verkoop zijn, maar waarbij wel ook één partij de wet dicteert, is dan snel gemaakt. Men kan 

dus stellen dat contra proferentem ontstaan is uit de ratio achter contra venditorem, namelijk 

de wil een zwakke partij te beschermen en het evenwicht tussen partijen te bewaren. 

De eigenaar van een onroerend goed machtigde een vastgoedmakelaar exclusief het goed te 

bezoeken en te verkopen. De eigenaar verkocht dit goed echter zelf, buiten medeweten van het 

immokantoor. De vastgoedmakelaar eiste, in nakoming van een in het contract opgenomen 

exclusiviteitsbeding, een som van 300 000 frank, met name het commissieloon dat hij zou 

ontvangen hebben bij bemiddeling van de transactie. De rechter oordeelde dat het voorgelegde 

document onduidelijk was en concludeerde in het voordeel van de verkoper: "Que, toutefois, 

la doctrine et la jurisprudence ont toujours estimé que l'interprétation contra proferentem 

s'appliquait aux contrats d'adhésion, de sorte qu'en cas de doute, le contrat devait être 

interprété 'en faveur de celui qui y souscrit' ou du moins 'contre (hier moet men natuurlijk 

lezen: "en faveur de", zie ook de noot van P. WERY onder dit arrest) celui qui s'oblige' et ce, 

en application de l'article 1162 du code civil, […] et en application, par extension, de l'article 

1602, alinéa 2, du code civil.."); […] Qu'ainsi, la règle d'interprétation contra proferentem 

aboutit à considérer que le contrat avenu entre parties pouvait de bonne foi être interprété par 

l'intimée comme un simple permis de faire visiter et de vendre pendant douze mois moyennant 

la faculté laissée à L.S.I. d'imposer au futur acquéreur le paiement de ses honoraires, le 

propriétaire ne s'engageant qu'en qualité éventuelle de garant; francs représentant les 

honoraires auxquels il estimait avoir droit."2322 

C. Culpa in contrahendo 

 GEBREK AAN DUIDELIJKHEID MAAKT CULPA IN CONTRAHENDO UIT, DIE ALS SANCTIE EEN 

NADELIGE INTERPRETATIE MET ZICH MEEBRENGT – Een aantal bronnen zoekt de oorsprong 

van de contra proferentem-regel sensu stricto niet binnen de bestaande 

voorkeurinterpretatieregels. De grondslag moet volgens hen gevonden worden in de culpa in 

                                                 
1995)", JT 1996, 718; B. TOUSSAINT, "Interprétation et rédaction des contrats d'assurance" in Liber amicorum Jean-Luc 

Fagnart, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 296; R. VANDEPUTTE, De overeenkomst: haar ontstaan, haar uitvoering en 

verdwijning, haar bewijs, Brussel, Larcier, 1977, 112; P. WERY, "L'interprétation des contrats d'adhésion en cas d'ambiguïté 

ou d'obscurité de leurs clauses" (noot onder Luik 26 april 1996), JLMB 1996, 1377-1378; P. WERY, "L'interprétation contra 

proferentem" (noot onder Bergen 13 januari 2005), JLMB 2005, 1051; P. WERY, Droit des obligations, vol. I, Théorie générale 

du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 405-406. Frankrijk: B. GELOT, Finalités et méthodes objectives d'interprétation des actes 

juridiques, Parijs, LGDJ, 2003, 305; F. X. TESTU, "Le juge et le contrat d'adhésion", JCP 1993, (3673) n° 15. 
2320 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 143; J. L. FAGNART, "Les contrats 

de consommation en droit civil classique" in La promotion des intérêts des consommateurs au sein d'une économie de marchés, 

Brussel, E. Story-Scientia, 1993, 169; Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, 

volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 14; P. WERY, Droit des obligations, vol. I, Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 

2011, 406. Frankrijk: F. X. TESTU, "Le juge et le contrat d'adhésion", JCP 1993, (3673) n° 15. 
2321 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 143; P. WERY, Droit des obligations, 

vol. I, Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 406. 
2322 Bergen 13 januari 2005, JLMB 2005, 1047, noot P. WERY. 
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contrahendo.2323 De auteur van een toetredingscontract had immers alle mogelijkheid om het 

contract duidelijk op te stellen. Heeft hij dit niet gedaan, dan moet dat als een fout worden 

beschouwd die de tegenpartij schade berokkent. Dit noopt tot een sanctie in de vorm van een 

rechtzetting in natura, namelijk een interpretatie in zijn nadeel. 

W. D. sloot op 2 oktober 1989 een burgerlijke aansprakelijkheids- en schadeverzekering met 

betrekking tot een personenwagen Seat Ibiza, met dekking van de verzekerde risico's vanaf 23 

september 1989 tot 23 september 1992. W. D. liet na de premies te betalen, waarop de 

verzekeraar een ingebrekestelling stuurde met de melding dat de dekking werd geschorst indien 

de premie niet betaald werd 15 dagen na dagtekening van dat schrijven. Daarnaast schakelde 

de verzekeraar een incassobureau in. Dit kantoor stond de verzekeringnemer 

betalingsfaciliteiten toe. W. D. ging ervanuit dat de dekking niet geschorst werd, als hij de 

betalingsfaciliteiten naleefde. Toen er zich een schadeverwekkend feit voordeed, weigerde de 

verzekeraar echter uit te betalen. De feitenrechter meende dat er sprake was van 

onduidelijkheid en dat de verzekeraar de gevolgen ervan moest dragen: "Dat appellante […] 

duidelijk haar inzichten terzake aan geïntimeerde diende kenbaar te maken, wat zij in 

voorliggend geval niet deed, zodat geïntimeerde er mocht van uitgaan dat de dekking bleef 

bestaan, op voorwaarde dat hij de mensualiteiten verleend door de NV R naleefde, wat hij 

deed."2324  

 NADELIGE INTERPRETATIE IS NIET GEVOLG VAN CULPA IN CONTRAHANDO, OMDAT ER GEEN 

CAUSAAL VERBAND IS TUSSEN FOUT EN SCHADE – Deze visie kan geen gevolg kennen. Het 

causaal verband tussen de gemaakte fout, namelijk het gebruik van dubbelzininge clausules, en 

de ondergane schade, namelijk het moeten ondergaan van nadelige gevolgen bij een 

                                                 
2323 Luik 21 september 1992, Pas. 1992, II, 99; RGAR 1996, n° 12.666 ("Qu'en outre, dans les contrats d'adhésion, et 

notamment dans les contrats d'assurance en général, si le rédacteur ne s'exprime pas clairement, il commet une culpa in 

contrahendo et l'interprétation du texte ambigu à son désavantage constitue une sanction de la faute ainsi commise."); Brussel 

19 oktober 1995, RGAR 1997, n° 12.809 ("Qu'à supposer qu'un doute puisse subsister à ce sujet, l'interprétation qui précède 

devrait en toute hypothèse prévaloir, la SA Chemimetal n'ayant pas à subir les conséquences de la faute que la SA Utrecht 

aurait commise en soumettant à sa signature un contrat d'adhésion mal rédigé sur ce sujet."); K. BERNAUW, "De 

gemeenrechtelijke informatieplicht van de verzekeraar", T.Verz. 2010, 50; P. COLLE, Algemene beginselen van het Belgisch 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 39; A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, 

Mechelen, Kluwer, 2010, 23-24; P. H. DELVAUX, "Les contrats d'adhésion et les clauses abusives en droit belge" in J. GHESTIN 

en M. FONTAINE (eds.), La protection de la partie faible dans les rapports contractuels: comparaisons franco-belges, Parijs, 

LGDJ, 1996, 89; P. H. DELVAUX, "Responsabilité et assurances de l'entreprise" in Les assurances de responsabilité, Brussel, 

Editions de jeune barreau de Bruxelles, 1999, 4; J. L. FAGNART, "Examen de jurisprudence (1981-1990) – Les assurances 

terrestres", RCJB 1991, 744; J. L. FAGNART, "Les contrats de consommation en droit civil classique" in La promotion des 

intérêts des consommateurs au sein d'une économie de marchés, Brussel, E. Story-Scientia, 1993, 170; J. L. FAGNART, 

"L'interprétation du contrat d'assurance" in Traité pratique de droit commercial, III, Waterloo, Kluwer, 2011, 350-351; A. 

GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, Waterloo, 

Kluwer, losbl., II.1.5-29.2; S. STIJNS, D. VAN GERVEN en P. WÉRY, "Chronique de jurisprudence. Les obligations: les sources 

(1985-1995)", JT 1996, 718; B. TOUSSAINT, "Interprétation et rédaction des contrats d'assurance" in Liber amicorum Jean-Luc 

Fagnart, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 297; R. VANDEPUTTE, De overeenkomst: haar ontstaan, haar uitvoering en 

verdwijning, haar bewijs, Brussel, Larcier, 1977, 112; A. VAN OEVELEN, "Koop-verkoop: vorm, kosten, interpretatie, bewijs" 

in Recht voor de onderneming, Mechelen, Kluwer, losbl., IV. 12-16. Contra: D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 

3. Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, 

Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-137; A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 313; P. WÉRY, 

"L'interprétation des contrats d'adhésion en cas d'ambiguïté ou d'obscurité de leurs clauses" (noot onder Luik 26 april 1996), 

JLMB 1996, 1378; P. WÉRY, Droit des obligations, vol. I, Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 407-408. 

Frankrijk: B. GELOT, Finalités et méthodes objectives d'interprétation des actes juridiques, Parijs, LGDJ, 2003, 266. 

Nederland: M. L. HENDRIKSE, "De reikwijdte van het contra-proferentembeginsel in het verzekeringsrecht", NTHR 2010, 99. 
2324 Brussel 28 februari 1997, TAVW 1997, 197. 
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interpretatie in het voordeel van de opsteller van het contract, is hier immers ver te zoeken.2325 

Als de auteur van het contract zich wel duidelijk had uitgedrukt, dan zou hij waarschijnlijk in 

zijn eigen voordeel hebben gestipuleerd, aangezien de tegenpartij toch de inhoud van het 

contract niet mag bepalen. De kans is groot dat de toetreder ook in dat geval zou hebben 

gecontracteerd. Op die manier resulteren de nadelige consequenties niet uit de 

dubbelzinnigheid, maar uit het feit dat de ene partij eenzijdig het contract mag opstellen.2326 

D. Goede trouw 

 TRANSPARANTIEVERPLICHTING DIE VOORTVLOEIT UIT GOEDE TROUW IS 

RESULTAATSVERBINTENIS, ZODAT WIE FAALT IN DEZE PLICHT EEN SANCTIE MOET 

ONDERGAAN – De visie van ROMAIN, die de contra proferentem-regel steunt op het principe 

van de goede trouw kent – terecht – minder aanhang, omdat deze nogal vergezocht is.2327 Zijn 

redenering bestaat uit verschillende stappen. In een eerste fase trekt ROMAIN de parallel met de 

regels contra venditorem en contra stipulatorem en wijst hij op één van de ideeën die aan de 

regels van voorkeurinterpretatie ten gronde liggen: op de redacteur van een overeenkomst ligt 

de plicht zich duidelijk uit te drukken. Deze verplichting tot transparantie is een invulling van 

de goede trouw van de redigerende partij en vloeit rechtstreeks voort uit artikel 1134, 2e alinea 

BW.2328 ROMAIN baseert zich hier op een analyse van DOMAT, die in zijn onderdeel over de 

interpretatie van contracten in het algemeen verwijst naar de regel contra venditorem en de link 

met de kwade trouw weergeeft: "Si l'obscurité, l'ambiguïté, ou tout autre vice d'une expression, 

est un effet de la mauvaise foi, ou de la faute de celui qui doit expliquer son intention, 

l'interprétation s'en fait contre lui, parce qu'il a dû faire entendre nettement ce qu'il entendait. 

Ainsi lorsque le vendeur se sert d'une expression équivoque sur les qualités de la chose vendue, 

l'explication s'en fait contre lui."2329 Een duidelijk contract wijst op goede trouw, een 

onduidelijk contract is een teken van kwade trouw van de proferens. In een tweede stap 

kwalificeert ROMAIN de bestaande transparantievereiste als een resultaatsverbintenis: de 

proferens moet niet gewoon proberen voor duidelijkheid te zorgen, maar moet slagen in een 

                                                 
2325 A. CRUQUENAIRE, L'interprétation des contrats en droit d'auteur, Brussel, Larcier, 2007, 217; A. CRUQUENAIRE, 

"L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 313; P. WERY, "L'interprétation des contrats d'adhésion en cas d'ambiguïté 

ou d'obscurité de leurs clauses" (noot onder Luik 26 april 1996), JLMB 1996, 1378; P. WERY, Droit des obligations, vol. I, 

Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 407. 
2326 P. WERY, "L'interprétation des contrats d'adhésion en cas d'ambiguïté ou d'obscurité de leurs clauses" (noot onder Luik 26 

april 1996), JLMB 1996, 1378; P. WERY, Droit des obligations, vol. I, Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 

407. 
2327 J. F. ROMAIN, "Le principe de la convention-loi (portée et limites): réflexions sur un nouveau paradigme contractuel" in 

Les Obligations contractuelles, Brussel, Editions du Jeune Barreau de Bruxelles, 2000, 78-81. Zie ook A. GUILMOT, Y. NINANE 

en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-

29.2. Zie ook Frankrijk: B. GELOT, Finalités et méthodes objectives d'interprétation des actes juridiques, Parijs, LGDJ, 2003, 

265-266; J. LOPEZ SANTA MARIA, Les systèmes d'interprétation des contrats, proefschrift Parijs, 1968, 159. 
2328 Zie ook Rb. Hasselt 29 juni 2000, AJT 2000-01, 603; RW 2002-03, 712 ("Partijen dienen hun overeenkomst te goeder 

trouw uit te voeren (art. 1134, derde lid, BW). Zulks betekent dat zij ten opzichte van elkaar in een rechtsverhouding staan 

waarbij zij zich over en weer mede moeten laten leiden door de gerechtvaardigde belangen van de ander. Deze plicht tot 

loyauteit brengt mee dat, indien de verzekeraar aan de verzekerde een beslissing in de zin van art. 35, §3, van de voornoemde 

wet van 25 juni 1992 beoogt ter kennis te brengen, derwijze dat de stuiting van de verjaring van de rechtsvordering wordt 

beëindigd, deze kennisgeving ondubbelzinnig moet zijn, d.i. dat ieder normaal en redelijk handelend persoon deze kennisgeving 

als een definitieve weigeringsbeslissing behoort te begrijpen."). 
2329 Frankrijk: J. DOMAT, Les lois civiles dans leur ordre naturel, Parijs, Ed. Jean Baptise Coignard, 1696, n° I, I, II, XIV. 
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ondubbelzininge redactie. Faalt hij in deze plicht, dan moet hij een sanctie ondergaan. ROMAIN 

trekt hier de parallel met de aansprakelijkheid van de professionele verkoper voor verborgen 

gebreken. Ook in dit leerstuk is er een sprake van een resultaatsverbintenis, die soms 

geapprecieerd wordt in het licht van het al dan niet bestaan van kwade trouw van de verkoper. 

In een laatste stap beschrijft ROMAIN contra proferentem als een algemeen rechtsbeginsel. Op 

die manier is het onnodig een omweg te maken langs de culpa in contrahendo of langs de contra 

stipulatorem- of contra venditorem-regel om de contra proferentem-bepaling in te roepen: de 

regel is op zich toepasbaar. 

E. Regel in favorem consumentis 

 CONTRA PROFERENTEM ZOU VOORTKOMEN UIT REFLEXWERKING VAN REGEL IN FAVOREM 

CONSUMENTIS, MAAR DIT IS ONMOGELIJK OMWILLE VAN DE CHRONOLOGIE VAN HET 

ONTSTAAN VAN DE REGELS – Enkele Nederlandse auteurs zoeken de oorsprong van de contra 

proferentem-richtlijn sensu stricto in de regel in favorem consumentis.2330 In favorem 

consumentis biedt enkel bescherming aan consumenten en niet aan andere, ook 

beschermenswaardige personen, zoals bijvoorbeeld kleine ondernemingen. Bij de invoering 

van titel 7.17 "Verzekering" in het Nederlands BW, werd aan de Nederlandse Minister van 

Justitie de vraag gesteld waarom deze titel meer beschermend was ten aanzien van consumenten 

dan ten aanzien van kleine ondernemers. Hij trok hier de parallel met de regeling rond algemene 

voorwaarden: "Dit stelsel komt grosso modo overeen met de door afdeling 6.5.3, Algemene 

voorwaarden, geboden bescherming: uitgangspunt van die regeling is dat zowel de consument 

als de kleine ondernemer een beroep kan doen op het onredelijk bezwarend karakter van een 

beding in algemene voorwaarden (zie artikel 6:233 in verbinding met artikel 6:235). Daarbij 

gaat de bescherming van de consument weliswaar verder, in die zin dat deze rechtstreeks kan 

profiteren van de zwarte en de grijze lijst (artikelen 6:236 en 6:237), maar de zogenoemde 

reflexwerking van deze bepalingen brengt mee dat zij ook ter bescherming van anderen dan 

consumenten kunnen strekken."2331 Artikel 6:236 en artikel 6:237 Nederlands BW kennen dus 

een reflexwerking. Dat betekent dat die artikelen ook naar niet-consumenten kunnen uitgebreid 

worden. Hetzelfde zou men dan kunnen stellen voor artikel 6:238 lid 2 Nederlands BW.2332 Op 

die manier kennen wederpartijen die zich niet onderscheiden van consumenten met betrekking 

                                                 
2330 Nederland: N. VAN TIGGELE-VAN DER VELDE, "Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade, Uitleg in het verzekeringsrecht", 

AV&S 2012, n° 2.3.; J. H. WANSINK, N. VAN TIGGELE-VAN DER VELDE en F. R. SALOMONS, Mr. C. Assers Handleiding tot de 

beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 7. Bijzondere overeenkomsten. Deel IX. Verzekering, Deventer, Kluwer, 2012, 

359. 
2331 Nederland: Kamerstukken I 2004-05, 19.529, B, 4-5. Zie voor een uitgebreide bespreking van deze argumentatie: M. L. 

HENDRIKSE, "De contra proferentem-regel en het notariaat", WPNR 2000, 523; M. L. HENDRIKSE en N. J. MARGETSON, "De 

memorie van antwoord bij Titel 7.17 NBW: weer een stap in de richting van een nieuw verzekeringsrecht", NTHR 2004, 102-

103; M. L. HENDRIKSE, "Uitleg van verzekeringsvoorwaarden", NTHR 2008, 144-145; M. L. HENDRIKSE, "Verzekeringsrecht 

en algemene voorwaarden" in M. L. HENDRIKSE, P. H. J. G. VAN HUIZEN en J. G. J. RINKES, Verzekeringsrecht praktisch belicht, 

Deventer, Kluwer, 2008, 33-34. 
2332 Nederland: N. VAN TIGGELE-VAN DER VELDE, "Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade, Uitleg in het verzekeringsrecht", 

AV&S 2012, n° 2.3.; J. H. WANSINK, N. VAN TIGGELE-VAN DER VELDE en F. R. SALOMONS, Mr. C. Assers Handleiding tot de 

beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 7. Bijzondere overeenkomsten. Deel IX. Verzekering, Deventer, Kluwer, 2012, 

359. 
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tot deskundigheid over de materie van het contract ook bescherming.2333 Een dergelijke 

redenering gaat echter niet op. De bepaling contra proferentem bestaat immers al veel langer 

dan de regel in favorem consumentis, zodat het onmogelijk is dat de eerste haar oorsprong vindt 

in de tweede.  

C. SPECIFIEKE INVULLING REGELS VAN VOORKEURINTERPRETATIE 

§1. Regel in favorem consumentis 

A. Inleiding: tweefasen-uitlegmodel 

 IN FAVOREM CONSUMENTIS-REGEL WERKT IN TWEE FASEN – Bij de oplossing van een 

uitleggingsgeschil in consumentencontracten, moet de rechter te werk gaan volgens het 

"tweefasen-uitlegmodel".2334 Tijdens de eerste fase kijkt de rechter na of de litigieuze clausule 

duidelijk en begrijpelijk, onduidelijk of onbegrijpelijk is. In een tweede fase vult de 

geschillenbeslechter de gevolgen in die vasthangen aan de resultaten van de eerste fase. In feite 

moet hij in de eerste fase "voorlopig interpreteren", want zonder interpretatie kan men 

natuurlijk niet nagaan of er verschillende lezingen van een beding mogelijk zijn.2335 Deze 

voorlopige interpretatie kan resulteren in drie uitkomsten. Ten eerste kan de bevinding van de 

rechter zijn dat de clausule in kwestie volledig duidelijk en begrijpelijk is. Van een dergelijke 

clausule is slechts één lezing mogelijk. De rechter moet in dat geval niet overgaan tot 

interpretatie. Volgens een tweede scenario kan de rechter oordelen dat geen enkele notie kan 

toegedicht worden aan een beding. De clausule is dan onbegrijpelijk, zodat interpretatie 

onmogelijk is. Een clausule die onbegrijpelijk is, is onrechtmatig, zodat onbegrijpelijkheid 

resulteert in de nietigheid van het beding (nrs. 665 en volgende). Ten derde kan het dat er 

meerdere invullingen van het beding valabel zijn: het is onduidelijk. In dat geval kan de 

consument de rechter ofwel vragen het contract uit te leggen (nrs. 662 en volgende), ofwel 

vragen de nietigheid op grond van onrechtmatigheid uit te spreken (nrs. 665 en volgende).  

                                                 
2333 Nederland: J. H. WANSINK, N. VAN TIGGELE-VAN DER VELDE en F. R. SALOMONS, Mr. C. Assers Handleiding tot de 

beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 7. Bijzondere overeenkomsten. Deel IX. Verzekering, Deventer, Kluwer, 2012, 

359. 
2334 Deze term is ontleend aan HENDRIKSE. Zie Nederland: M. L. HENDRIKSE, "Uitleg van verzekeringsvoorwaarden", NTHR 

2008, 137-146; M. L. HENDRIKSE, "Verzekeringsrecht en algemene voorwaarden" in M. L. HENDRIKSE, P. H. J. G. VAN HUIZEN 

en J. G. J. RINKES, Verzekeringsrecht praktisch belicht, Deventer, Kluwer, 2008, 28; M. L. HENDRIKSE, "De reikwijdte van het 

contra-proferentembeginsel in het verzekeringsrecht", NTHR 2010, 95-103. Dezelfde gedachte is terug te vinden bij: België: J. 

WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 999; J. WAELKENS, "Article 5 Unfair Terms 

Directive 93/13/EEC: Transparency and Interpretation in Consumer Contracts" in I. SAMOY en M. LOOS (eds.), Information 

and Notification Duties, Antwerpen, Intersentia, 2015, 53. Nederland: B. WESSELS en R. H. C. JONGENEEL, "Uitgangspunten 

bij het opstellen van algemene voorwaarden" in B. WESSELS (ed.), Contracten maken, Deventer, Kluwer, 2004, 33. Engeland: 

G. MCMEEL, The Construction of Contracts, Oxford, Oxford University Press, 2007, 456. Rechtsvergelijkend: M. EBERS, 

"Unfair Contract Terms Directive (93/13)" in H. SCHULTE-NÖLKE, C. TWIGG-FLESNER en M. EBERS (eds.), EC Consumer Law 

Compendium: The Consumer Acquis and its transposition in the Member States, München, Sellier, 2008, 248; E. FERRANTE, 

"Contractual Disclosure and Remedies under the Unfair Contract Terms Directive" in G. HOWELLS, A. JANSSEN en R. SCHULZE 

(eds.), Information Rights and Obligations: A Challenge for Party Autonomy and Transactional Fairness, Ashgate, Aldershot, 

2004, 122-123. 
2335 J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 999. Nederland: M. H. WISSINK, 

"Europese uitleg van onduidelijke algemene voorwaarden" in BW-Krant Jaarboek 1995, Arnhem, Gouda Quint, 1995, 167. 



 

 

614 

 

B. Transparantieverplichting 

1. Regel 

 TRANSPARANTIEVEREISTE IN CONSUMENTENOVEREENKOMSTEN VERONDERSTELT 

DUIDELIJKHEID EN BEGRIJPELIJKHEID – Artikel 5, 1e lid Richtlijn 93/13/EEG beschrijft een 

transparantievereiste in consumentenovereenkomsten: "In het geval van overeenkomsten 

waarvan alle of bepaalde aan de consument voorgestelde bedingen schriftelijk zijn opgesteld, 

moeten deze bedingen steeds duidelijk en begrijpelijk zijn opgesteld." De transparantievereiste 

is ingegeven door de Europese doelstelling om de consument te beschermen door hem enkel 

contracten aan te bieden die op een voor hem duidelijke en begrijpelijke manier zijn 

geredigeerd.2336 De interpretatieregel in favorem consumentis kan enkel en alleen toepassing 

vinden bij onduidelijkheid, zoals de wet ook stelt.2337 Omgekeerd, wanneer er onduidelijkheid 

blijkt te zijn, moet de regel automatisch uitwerking krijgen.2338 Deze bepaling wil vermijden 

dat duidelijke bedingen onder het mom van interpretatie een andere draagwijdte krijgen dan ze 

eigenlijk hebben.2339  

2. Componenten transparantieverplichting 

a. Formele duidelijkheid 

 DE TEKST VAN HET CONTRACT MOET TOEGANKELIJK ZIJN VOOR DE CONSUMENT –

Duidelijkheid wil zeggen dat er geen dubbelzinnigheden, misverstanden of twijfels bestaan 

over de inhoud en draagwijdte van de clausules, omdat ze klaar, bepaald, doorzichtig en 

                                                 
2336 A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 314; A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere 

overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. 

Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 28; R. STEENNOT, "Art. 31 W. 14 juli 1991" in Handels- en economisch recht. 

Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., z.p.; J. WAELKENS, "De interpretatieregel 

in het voordeel van de consument", TPR 2014, 998. 
2337 J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 999. Nederland: Contra Hof 's-

Hertogenbosch 24 april 2012, RAV 2012, 80. In deze zaak vorderde een particuliere verzekerde (een consument) van een 

verzekeraar de uitbetaling van een verzekeringsuitkering onder een arbeidsongeschiktheidspolis. De verzekeraar betwistte zijn 

gehoudenheid tot het verlenen van dekking enerzijds omdat de arbeidsongeschiktheid van verzekerde verband zou houden met 

een reumatische aandoening, die al vóór het sluiten van de polis bestond, en anderzijds (voortbouwend op het eerste argument) 

op grond van een aantal bepalingen in de polis. Uit een deskundigenbericht bleek echter dat de oorzaak van de 

arbeidsongeschiktheid niet de reumatische aandoening was, maar wel van psychische aard was. Het Hof oordeelde dat de 

polisbepalingen niet onduidelijk waren, maar stelde toch dat de regel in favorem consumentis moest toegepast worden.. 
2338 J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 999. Frankrijk: Cass. fr. (1e civ.) 21 

januari 2003, N° JurisData 2003-017433; Bull. civ. 2003, I, n° 19; JCP G 2003, IV, 1420; D. 2003, 2600, noot H. CLARET; 

RGDA 2003, 422, noot J. KULLMANN; RDC 2003, 442, noot M. BRUSCHI; V. AVENA-ROBARDET, "Le doute profite toujours au 

consommateur" (noot onder Cass. fr. (1e civ.) 21 januari 2003), D. 2003, 693; P. CASSON, "Le doute doit profiter à l'assuré" 

(noot onder Cass. fr. (2e civ.) 1 juni 2011), EDAS 2011, 1; L. GRYNBAUM, "De l'art de la mesure dans la protection du 

consentement", RDC 2007, 973; M. LAMOUREUX, "L'interprétation des contrats de consommation", D. 2006, (2848) n° 9; D. 

NOGUERO, "La détermination du contenu du contrat d'assurance par son interprétation", Gaz. Pal. 2011, (6) IB2; A. SERIAUX, 

"Lien contractuel direct entre l'adhérent et l'assureur du fait de l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe et interprétation 

d'une clause abusive" (noot onder Cass. fr. (1e civ.) 22 mei 2008), JCP G 2008, II, 10137. 
2339 F. BOGAERT en B. VAN BAEVEGHEM, "Contractuele aspecten van de wet marktpraktijken" in Economisch recht: 

ondernemingen, concurrenten en consumenten, Mechelen, Kluwer, 2011, 26; R. STEENNOT, F. BOGAERT, D. BRULOOT en D. 

GOENS, Wet Marktpraktijken, Antwerpen, Intersentia, 2010, 197; J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de 

consument", TPR 2014, 999. 
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concreet zijn.2340 Dit begrip moet zowel formeel als inhoudelijk ingevuld worden.2341 Formele 

duidelijkheid bestaat wanneer een consument zijn rechten en verplichtingen kan vatten, omdat 

hij een goede toegang heeft tot de clausules.2342 Het belang van een terbeschikkingstelling van 

contractuele bedingen wordt benadrukt in overweging 20 van de Richtlijn Oneerlijke Bedingen: 

"de consument moet daadwerkelijk gelegenheid hebben om kennis te nemen van alle bedingen". 

Dit betekent dat hij ze zelf moet kunnen inkijken, dat de structuur ervan transparant is en dat de 

bedingen zijn geredigeerd in een lettertype dat gemakkelijk leesbaar is.2343 Ook de grootte van 

de letters, de kleur van de print en van de achtergrond en de kwaliteit van het papier spelen een 

rol.2344 Bovendien moet hij deze informatie krijgen vóór de contractsluiting.2345 Opvallend is 

                                                 
2340 I. DEMUYNCK, "Bedingen tot bepaling van de dekkingsomvang in verzekeringsovereenkomsten: toetsbaar (onrechtmatig) 

beding of ontoetsbaar kernbeding?", TBBR 2002, 421; 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, 50; E. SWAENEPOEL, S. STIJNS en P. WÉRY, "Onrechtmatige bedingen", 

DCCR 2009, 157; E. SWAENEPOEL, Toetsing van het contractuele evenwicht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 519; J. WAELKENS, 

"De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1009; J. WAELKENS, "Article 5 Unfair Terms Directive 

93/13/EEC: Transparency and Interpretation in Consumer Contracts" in I. SAMOY en M. LOOS (eds.), Information and 

Notification Duties, Antwerpen, Intersentia, 2015, 61. Rechtsvergelijkend: M. EBERS, "Unfair Contract Terms Directive 

(93/13)" in H. SCHULTE-NÖLKE, C. TWIGG-FLESNER en M. EBERS (eds.), EC Consumer Law Compendium: The Consumer 

Acquis and its transposition in the Member States, München, Sellier, 2008, 246. 
2341 E. SWAENEPOEL, S. STIJNS en P. WÉRY, "Onrechtmatige bedingen", DCCR 2009, 157; E. SWAENEPOEL, Toetsing van het 

contractuele evenwicht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 519; J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de 

consument", TPR 2014, 1009; J. WAELKENS, "Article 5 Unfair Terms Directive 93/13/EEC: Transparency and Interpretation 

in Consumer Contracts" in I. SAMOY en M. LOOS (eds.), Information and Notification Duties, Antwerpen, Intersentia, 2015, 

61. Frankrijk: J. MESTRE en B. FAGES, "Le doute profite au consommateur" (noot onder Cass. fr. (1e civ.) 21 januari 2003), 

RTD Civ. 2003, 292. Rechtsvergelijkend: M. EBERS, "Unfair Contract Terms Directive (93/13)" in H. SCHULTE-NÖLKE, C. 

TWIGG-FLESNER en M. EBERS (eds.), EC Consumer Law Compendium: The Consumer Acquis and its transposition in the 

Member States, München, Sellier, 2008, 246; H.-W. MICKLITZ, "Unfair terms in consumer contracts" in H.-W. MICKLITZ, N. 

REICH en P. ROTT (eds.), Understanding EU Consumer Law, Antwerpen, Intersentia, 2009, 135. 
2342 J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1009; J. WAELKENS, "Article 5 Unfair 

Terms Directive 93/13/EEC: Transparency and Interpretation in Consumer Contracts" in I. SAMOY en M. LOOS (eds.), 

Information and Notification Duties, Antwerpen, Intersentia, 2015, 61. 
2343 R. STEENNOT, "Art. VI.37 WER" in Handels- en economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, Wetboek Economisch Recht, Boek VI., Titel 3. Overeenkomsten met consumenten, Mechelen, Kluwer, losbl., 3; E. 

SWAENEPOEL, S. STIJNS en P. WÉRY, "Onrechtmatige bedingen", DCCR 2009, 157; E. SWAENEPOEL, Toetsing van het 

contractuele evenwicht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 519; J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de 

consument", TPR 2014, 1009; J. WAELKENS, "Article 5 Unfair Terms Directive 93/13/EEC: Transparency and Interpretation 

in Consumer Contracts" in I. SAMOY en M. LOOS (eds.), Information and Notification Duties, Antwerpen, Intersentia, 2015, 

61. Frankrijk: V. CHRISTIANOS en F. PICOD, "Consommateurs" in Répertoire de droit Communautaire, Parijs, Editions Dalloz, 

losbl., n° 284; J. GHESTIN en I. MARCHESSEAUX-VAN MELLE, "Les contrats d'adhésion et les clauses abusives en droit français 

et en droits européens" in J. GHESTIN en M. FONTAINE (eds.), La protection de la partie faible dans les rapports contractuels: 

comparaisons franco-belges, Parijs, LGDJ, 1996, 23-24; J. MESTRE en B. FAGES, "Le doute profite au consommateur" (noot 

onder Cass. fr. (1e civ.) 21 januari 2003), RTD Civ. 2003, 292. 
2344 R. STEENNOT, "Art. VI.37 WER" in Handels- en economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, Wetboek Economisch Recht, Boek VI., Titel 3. Overeenkomsten met consumenten, Mechelen, Kluwer, losbl., 3; J. 

WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1009; J. WAELKENS, "Article 5 Unfair Terms 

Directive 93/13/EEC: Transparency and Interpretation in Consumer Contracts" in I. SAMOY en M. LOOS (eds.), Information 

and Notification Duties, Antwerpen, Intersentia, 2015, 61. Engeland: OFT, Unfair contract terms guidance. Guidance for the 

Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999, 2008, 

http://www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/unfair_contract_terms/oft311.pdf, 86. 
2345 J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1009; J. WAELKENS, "Article 5 Unfair 

Terms Directive 93/13/EEC: Transparency and Interpretation in Consumer Contracts" in I. SAMOY en M. LOOS (eds.), 

Information and Notification Duties, Antwerpen, Intersentia, 2015, 61. Engeland: S. WHITTAKER, "The Language or 

Languages of Consumer Contracts", Cambridge Y.B. Eur. Legal Stud. 2005-2006, 246-247. Europa: HvJ 21 maart 2013, C-

92/11, RWE Vertrieb v. Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, http://curia.europa.eu, concl. V. TRSTENJAK ("Voor een 

consument is het immers van wezenlijk belang dat hij, vóór sluiting van de overeenkomst, kennis neemt van alle 

contractvoorwaarden en de gevolgen van sluiting van de overeenkomst."); HvJ 30 april 2014, C‑26/13, Kásler en Káslerné 

http://www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/unfair_contract_terms/oft311.pdf
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dat de formele duidelijkheid niet is ingevoegd in de Engelse versie van de interpretatieregel in 

favorem consumentis. Daar is immers enkel sprake van "plain, intelligible language". Hiermee 

doelt men op de duidelijkheid en begrijpelijkheid van de termen op zich, los van enige fysieke 

toegankelijkheid van de tekst.2346 De vereiste van formele duidelijkheid speelt echter ook bij de 

Engelse interpretatieregel. Men onttrekt deze verplichting immers aan artikel 5(1) UTCCR: "A 

contractual term which has not been individually negotiated shall be regarded as unfair if, 

contrary to the requirement of good faith, it causes a significant imbalance in the parties' rights 

and obligations arising under the contract, to the detriment of the consumer". De voorwaarde 

van de goede trouw wordt onder andere ingevuld door een eis tot volledige transparantie.2347 

Wanneer een term intransparant is, kan ze onder geen enkel beding de goede trouw verplichting 

vervullen. Lord BINGHAM verwoordt het als volgt: "The requirement of good faith in this 

context is one of fair and open dealing. Openness requires that the terms should be expressed 

fully, clearly and legibly, containing no concealed pitfalls or traps".2348 Op die manier moet 

ook in Engeland een consumentencontract steeds terbeschikking gesteld worden en moet het 

lettertype groot genoeg zijn.2349 Bovendien moet de opsteller van een standaardcontract er 

rekening mee houden dat consumenten zich over het algemeen niet de moeite getroosten om 

ellenlange en gecompliceerde contracten te lezen, of ze nu in duidelijke en begrijpelijke taal 

opgesteld zijn of niet.2350  

b. Inhoudelijke duidelijkheid 

 TWIJFEL OVER BETEKENIS BIJ CONSUMENT VERMIJDEN – Aan de inhoudelijke voorwaarde is 

voldaan wanneer de inhoud van de bedingen geen geheimen verbergt voor de gemiddelde 

consument en er dus geen gebruik wordt gemaakt van lange of duistere zinnen en evenmin van 

                                                 
Rábai, http://curia.europa.eu ("As regards Article 5, the Court has already held that information, before concluding a contract, 

on the terms of the contract and the consequences of concluding it is of fundamental importance for a consumer."). 
2346 Engeland: S. BROTHERS en M. HERINGTON, "Unfair terms and consumer contracts regulations", Int. I.L.R. 1995, 263; C. 

WILLETT, "The Directive on Unfair Terms in Consumer Contracts and its implementation in the United Kingdom", ERPL 1997, 

231; C. WILLETT, "Good Faith in Consumer Contracts: Rule, Policy and Principle" in A. D. M. FORTE (ed.), Good Faith in 

Contract and Property Law, Oxford, Hart. Publishing, 1999, 196; C. WILLETT, "General Clauses on Fairness and the Promotion 

of Values" in C. TWIGG-FLESNER, D. PARRY, G. HOWELLS en A. NORDHAUSEN (eds.), The yearbook of consumer law 2008, 

Aldershot, Ashgate Publishing, 2007, 91-92. 
2347 Engeland: Director General of Fair Trading v First National Bank Plc [2001] UKHL 52; [2002] 1 A.C. 481 (HL); N. 

ANDREWS, Contract Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, 440; R. BRADGATE en F. WHITE, Commercial law, 

Oxford, Oxford University Press, 2007, 50; W. C. H. ERVINE, "The unfair terms in consumer contracts regulations in the 

courts", SLT 2004, 130; J. POOLE, Textbook on Contract Law, Oxford, Oxford University Press, 2012, 270; C. WILLETT, "The 

Directive on Unfair Terms in Consumer Contracts and its implementation in the United Kingdom", ERPL 1997, 234; C. 

WILLETT, "Good Faith in Consumer Contracts: Rule, Policy and Principle" in A. D. M. FORTE (ed.), Good Faith in Contract 

and Property Law, Oxford, Hart. Publishing, 1999, 196-197; C. WILLETT, "General Clauses on Fairness and the Promotion of 

Values" in C. TWIGG-FLESNER, D. PARRY, G. HOWELLS en A. NORDHAUSEN (eds.), The yearbook of consumer law 2008, 

Aldershot, Ashgate Publishing, 2007, 79; C. WILLETT, Fairness in consumer contracts: the case of unfair terms, Aldershot, 

Ashgate Publishing Ltd., 2007, 193-194; C. WILLETT, "The functions of transparency in regulating contract terms: UK and 

Australian approaches", ICLQ 2011, 368. 
2348 Engeland: Director General of Fair Trading v First National Bank Plc [2001] UKHL 52; [2002] 1 A.C. 481 (HL). 
2349 Engeland: P. BUTT, Modern Legal Drafting: A Guide to Using Clearer Language, Cambridge, Cambridge University 

Press, 2013, 122; C. WILLETT, "The Directive on Unfair Terms in Consumer Contracts and its implementation in the United 

Kingdom", ERPL 1997, 234; C. WILLETT, "Good Faith in Consumer Contracts: Rule, Policy and Principle" in A. D. M. FORTE 

(ed.), Good Faith in Contract and Property Law, Oxford, Hart. Publishing, 1999, 197. 
2350 Engeland: M. CHEN-WISHART, "Transparency and fairness in bank charges", LQR 2010, 160. 
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vakjargon.2351 Ook moet de redacteur van een consumentencontract vermijden dat er 

contradictoire bepalingen opgenomen zijn in de overeenkomst.2352 Dan is een beding op zich 

misschien wel inhoudelijk duidelijk, maar ontstaat er twijfel door de confrontatie met een 

andere, op zich even heldere clausule, die de eerste tegenspreekt.  

The Governors of the Peabody Trust waren een geregistreerd sociaal verhuurkantoor. Clausule 

5 van de "General Terms" van hun standaard verhuurvoorwaarden bepaalde als volgt: "Altering 

the Agreement. (a) With the exception of any changes in Rent this Agreement may only be 

altered by the agreement in writing of both the Tenant and the Trust. (b) The terms of this 

Agreement may be varied by the Trust by a notice of variation served on the Tenant and the 

provisions of section 103 of the Housing Act 1985 shall apply to this Agreement as if this 

tenancy were a secure tenancy provided that in no case shall the variations be such as to be 

properly regarded as creating a new tenancy". Het verhuurkantoor veranderde eenzijdig de 

bepalingen van het contract. Meneer Reeve was daar niet mee akkoord en riep in dat de 

bepaling in kwestie tegenstrijdig was. De rechter oordeelde dat beide sub-bedingen op zich 

volledig duidelijk waren, maar dat een confrontatie van de clausules tot twijfel aanleiding gaf. 

Bijgevolg moest Regulation 7(2) UTCCR een rol spelen: "Accordingly, given that there is 

'doubt' as to the meaning of clause 5 as a whole, and, in the light of the contradictory terms of 

the sub-clauses, as to the meaning of the sub-clauses themselves, I am obliged in terms of 

Regulation 7(2) to adopt the interpretation most favourable to the consumer, in other words 

the tenant in this case. That interpretation must in my judgment be that there can be no 

variation of the Tenancy Agreement without the agreement in writing of both parties".2353 

c. Begrijpelijkheid 

 MOGELIJKHEID BETEKENIS TE BEGRIJPEN – Begrijpelijkheid of verstaanbaarheid betekent dat 

het voor een consument moet mogelijk zijn de betekenis en de zin van een beding te 

begrijpen.2354 Er moet dus minstens één lezing van het beding plausibel zijn.2355 Opdat een 

                                                 
2351 E. SWAENEPOEL, S. STIJNS en P. WÉRY, "Onrechtmatige bedingen", DCCR 2009, 157; E. SWAENEPOEL, Toetsing van het 

contractuele evenwicht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 519; J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de 

consument", TPR 2014, 1010; J. WAELKENS, "Article 5 Unfair Terms Directive 93/13/EEC: Transparency and Interpretation 

in Consumer Contracts" in I. SAMOY en M. LOOS (eds.), Information and Notification Duties, Antwerpen, Intersentia, 2015, 

62. Nederland: M. B. M. LOOS, Algemene voorwaarden, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2013, 177. 

Rechtsvergelijkend: M. EBERS, "Unfair Contract Terms Directive (93/13)" in H. SCHULTE-NÖLKE, C. TWIGG-FLESNER en M. 

EBERS (eds.), EC Consumer Law Compendium: The Consumer Acquis and its transposition in the Member States, München, 

Sellier, 2008, 246. 
2352 J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1010; J. WAELKENS, "Article 5 Unfair 

Terms Directive 93/13/EEC: Transparency and Interpretation in Consumer Contracts" in I. SAMOY en M. LOOS (eds.), 

Information and Notification Duties, Antwerpen, Intersentia, 2015, 62. 
2353 Engeland: The Governors of the Peabody Trust v Mr Michael Reeve [2008] EWHC 1432; [2008] WL 2148300. 
2354 I. DEMUYNCK, "Bedingen tot bepaling van de dekkingsomvang in verzekeringsovereenkomsten: toetsbaar (onrechtmatig) 

beding of ontoetsbaar kernbeding?", TBBR 2002, 421; R. STEENNOT, "Art. VI.37 WER" in Handels- en economisch recht. 

Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Wetboek Economisch Recht, Boek VI., Titel 3. Overeenkomsten met 

consumenten, Mechelen, Kluwer, losbl., 3; 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, 50; E. SWAENEPOEL, S. STIJNS en P. WÉRY, "Onrechtmatige bedingen", 

DCCR 2009, 157; E. SWAENEPOEL, Toetsing van het contractuele evenwicht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 519; J. WAELKENS, 

"De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1011. Rechtsvergelijkend: H. SCHULTE-NÖLKE, C. 

TWIGG-FLESNER en M. EBERS, EC Consumer Law Compendium, München, Sellier, 2008, 246. 
2355 J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1011; J. WAELKENS, "Article 5 Unfair 

Terms Directive 93/13/EEC: Transparency and Interpretation in Consumer Contracts" in I. SAMOY en M. LOOS (eds.), 

Information and Notification Duties, Antwerpen, Intersentia, 2015, 62. Nederland: M. L. HENDRIKSE, "Uitleg van 
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Nederlandstalige consument de betekenis van een clausule kan verstaan, moet een contract met 

hem gesloten in principe opgesteld zijn in het Nederlands.2356 Hierop bestaan wel talrijke 

uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld de situaties waarbij de onderneming wist of had moeten 

weten dat de consument het Nederlands niet machtig was of wanneer de onderhandelingen in 

een andere taal zijn gevoerd.2357 Wanneer de onderneming op de hoogte is van bepaalde 

zwakheden van de consument, zoals bijvoorbeeld de taal van het contract niet machtig zijn of 

analfabeet zijn, moet hij extra voorzorgen nemen.2358 

 BEGRIJPELIJKHEID LIGT DICHTBIJ INHOUDELIJKE DUIDELIJKHEID – Begrijpelijkheid ligt 

dichtbij inhoudelijke duidelijkheid. Om aan de vereiste van begrijpelijkheid te voldoen, moet 

men namelijk ook vakjargon mijden.2359 Consumenten moeten immers capabel zijn om de 

termen van een overeenkomst te verstaan zonder gebruik te moeten maken van juridisch 

advies.2360 Wie een consumentenovereenkomst opmaakt, dient zich te bedienen van gangbare 

termen en ze aan te wenden volgens hun normale betekenis.2361 Zijn er toch technische termen 

                                                 
verzekeringsvoorwaarden", NTHR 2008, 137; M. L. HENDRIKSE, "De reikwijdte van het contra-proferentembeginsel in het 

verzekeringsrecht", NTHR 2010, 95. 
2356 J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1011; J. WAELKENS, "Article 5 Unfair 

Terms Directive 93/13/EEC: Transparency and Interpretation in Consumer Contracts" in I. SAMOY en M. LOOS (eds.), 

Information and Notification Duties, Antwerpen, Intersentia, 2015, 63. Frankrijk: In Frankrijk is dit zelfs expliciet in de wet 

ingeschreven, zie de Wet van 4 augustus 1994, Loi n° 94-665 relative à l'emploi de la langue française, JORF n°180, 5 augustus 

1994, 11392. Nederland: M. B. M. LOOS, "Algemene voorwaarden bij consumentenovereenkomsten" in E. H. HONDIUS en G. 

J. RIJKEN (eds.), Handboek Consumentenrecht, Zutphen, Paris, 2011, 95-96; M. B. M. LOOS, Algemene voorwaarden, Den 

Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2013, 181. Engeland: Bij Engelse verzekeringscontracten moet, in het geval van contracten 

gesloten over de grenzen heen, bepaalde informatie worden gegeven aan de verzekeringsnemer voor het sluiten van het contract. 

deze informatie moet geschreven en in het Engels zijn, tenzij de verzekeringsnemer vraagt de taal te gebruiken van de jurisdictie 

onder dewelke het contract valt. Zie Insurance Companies Regulations 1994; S. BROTHERS en M. HERINGTON, "Unfair terms 

and consumer contracts regulations", Int. I.L.R. 1995, 263. Rechtsvergelijkend: Zie ook P. ROTT en E. TERRYN, "Chapter Four 

- Right of Withdrawal and Standard Terms" in H. W. MICKLITZ, J. STUYCK en E. TERRYN, Cases, Materials and Text on 

Consumer Law, Oxford, Hart, 2010, 285: "A requirement to draft terms in a comprehensible language from the consumer's 

point of view could be inferred from Article 5, sentence 1, requiring that terms must always be drafted in plain, intelligible 

language". 
2357 J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1011. Nederland: M. B. M. LOOS, 

"Algemene voorwaarden bij consumentenovereenkomsten" in E. H. HONDIUS en G. J. RIJKEN (eds.), Handboek 

Consumentenrecht, Zutphen, Paris, 2011, 95-96; M. B. M. LOOS, Algemene voorwaarden, Den Haag, Boom Juridische 

Uitgevers, 2013, 181-182. 
2358 Engeland: S. WHITTAKER, "The Language or Languages of Consumer Contracts", Cambridge Y.B. Eur. Legal Stud. 2005-

2006, 252; C. WILLETT, "The Directive on Unfair Terms in Consumer Contracts and its implementation in the United 

Kingdom", ERPL 1997, 234. 
2359 R. STEENNOT, "Art. VI.37 WER" in Handels- en economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, Wetboek Economisch Recht, Boek VI., Titel 3. Overeenkomsten met consumenten, Mechelen, Kluwer, losbl., 3; J. 

WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1011; J. WAELKENS, "Article 5 Unfair Terms 

Directive 93/13/EEC: Transparency and Interpretation in Consumer Contracts" in I. SAMOY en M. LOOS (eds.), Information 

and Notification Duties, Antwerpen, Intersentia, 2015, 63. Nederland: M. B. M. LOOS, Algemene voorwaarden, Den Haag, 

Boom Juridische Uitgevers, 2013, 177. 
2360 J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1011; J. WAELKENS, "Article 5 Unfair 

Terms Directive 93/13/EEC: Transparency and Interpretation in Consumer Contracts" in I. SAMOY en M. LOOS (eds.), 

Information and Notification Duties, Antwerpen, Intersentia, 2015, 63. Engeland: J. K. MACLEOD, Consumer sales law, 

Londen, Cavendish Publishing, 2002, 384; OFT, Unfair contract terms guidance. Guidance for the Unfair Terms in Consumer 

Contracts Regulations 1999, 2008, http://www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/unfair_contract_terms/oft311.pdf, 86. 

Rechtsvergelijkend: J. K. WINN en M. WEBBER, "The Impact of EU Unfair Contract Terms Law on US Business-to-Consumer 

Internet Merchants", Bus. Law 2006-07, 218. 
2361 A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation la plus favorable au consommateur, principe efficace ou gadget inutile?" (noot onder 

Luik 27 maart 2012), For.ass. 2013, 139; J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 

1011; J. WAELKENS, "Article 5 Unfair Terms Directive 93/13/EEC: Transparency and Interpretation in Consumer Contracts" 

in I. SAMOY en M. LOOS (eds.), Information and Notification Duties, Antwerpen, Intersentia, 2015, 63; P. WÉRY, Droit des 

http://www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/unfair_contract_terms/oft311.pdf
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ingevoegd, dan moeten deze steeds gedefinieerd worden.2362 Ook het gebruik van korte zinnen 

en van subtitels draagt bij tot begrijpelijkheid.2363 De vereiste van verstaanbaarheid bepaalt dus 

niet dat de bewoordingen op zich duidelijk moeten zijn voor de consument, maar wel dat hij in 

staat moet zijn uit die woorden de juiste gevolgtrekkingen te maken over de rechten en plichten 

die eruit ontstaan.2364 Hij moet de juridische en de economische draagwijdte van het contract 

als geheel begrijpen.2365  

Het Engelse Office of Fair Trading, een vroegere overheidsinstantie met als bevoegdheid 

"making sure markets work well for consumers", maakte een zaak aanhangig tegen een bank. 

In casu klaagden zij de situatie aan waar consumenten onder nul konden gaan op hun 

bankrekening, waarna de banken hen hoge vergoedingen aanrekenden zolang de rekening in 

het rood stond. Het OFT bracht naar voor dat de aangerekende vergoedingen geenszins de 

eigenlijke kosten van de bank reflecteerden, maar konden beschouwd worden als een sanctie 

vanwege de bank op een rekeninghouder, zodat ze op basis van de UTTCR als onrechtmatig 

moesten gezien worden. In het arrest van het High Court ging SMITH J. in op de duidelijkheid 

van het beding in kwestie. Hij oordeelde: "Regulation 6(2),2366 as the OFT submits and as I 

accept, requires not only that the actual wording of individual clauses or conditions be 

comprehensible to consumers, but that the typical consumer can understand how the term 

affects the rights and obligations that he and the seller or supplier have under the contract".2367 

Het OFT transponeerde deze uitspraak naar Regulation 7: "This was said about the plain and 

                                                 
obligations, vol. I, Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 408. Engeland: OFT, Unfair contract terms guidance. 

Guidance for the Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999, 2008, 

http://www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/unfair_contract_terms/oft311.pdf, 86. Rechtsvergelijkend: J. K. WINN en M. 

WEBBER, "The Impact of EU Unfair Contract Terms Law on US Business-to-Consumer Internet Merchants", Bus. Law 2006-

07, 218. 
2362 J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1011; J. WAELKENS, "Article 5 Unfair 

Terms Directive 93/13/EEC: Transparency and Interpretation in Consumer Contracts" in I. SAMOY en M. LOOS (eds.), 

Information and Notification Duties, Antwerpen, Intersentia, 2015, 63. Engeland: J. K. MACLEOD, Consumer sales law, 

Londen, Cavendish Publishing, 2002, 384. 
2363 J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1011; J. WAELKENS, "Article 5 Unfair 

Terms Directive 93/13/EEC: Transparency and Interpretation in Consumer Contracts" in I. SAMOY en M. LOOS (eds.), 

Information and Notification Duties, Antwerpen, Intersentia, 2015, 63. Engeland: OFT, Unfair contract terms guidance. 

Guidance for the Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999, 2008, 

http://www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/unfair_contract_terms/oft311.pdf, 86. Rechtsvergelijkend: J. K. WINN en M. 

WEBBER, "The Impact of EU Unfair Contract Terms Law on US Business-to-Consumer Internet Merchants", Bus. Law 2006-

07, 218. 
2364 J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1012. Engeland: OFT v. Abbey 

National plc & Others [2008] EWHC 875; A. ARORA, "Unfair contract terms and unauthorised bank charges: a banking lawyer's 

perspective", JBL 2012, 61; E. MCKENDRICK, Contract Law: Text, Cases, and Materials, Oxford, Oxford University Press, 

2014, 468; OFT, Unfair contract terms guidance. Guidance for the Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999, 

2008, http://www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/unfair_contract_terms/oft311.pdf, 85. 
2365 J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1012. Rechtsvergelijkend: C. 

ARMBRÜSTER, "Standard Contract Terms and Information Rules" in H. COLLINS (ed.), Standard Contract Terms in Europe, 

Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2008, 167. 
2366 Regulation 6 UTCCR stelt: "Assessment of unfair terms. (1) Without prejudice to regulation 12, the unfairness of a 

contractual term shall be assessed, taking into account the nature of the goods or services for which the contract was concluded 

and by referring, at the time of conclusion of the contract, to all the circumstances attending the conclusion of the contract and 

to all the other terms of the contract or of another contract on which it is dependent. (2) In so far as it is in plain intelligible 

language, the assessment of fairness of a term shall not relate (a) to the definition of the main subject matter of the contract, 

or (b) to the adequacy of the price or remuneration, as against the goods or services supplied in exchange." 
2367 OFT v Abbey National plc & Others [2008] EWHC 875. Zie voor een bespreking van deze zaak, en van de arresten van de 

Court of Appeal en de Supreme Court, A. ARORA, "Unfair contract terms and unauthorised bank charges: a banking lawyer's 

perspective", JBL 2012, 44-70; M. SCHILLIG, "Directive 93/13 and the 'price term exemption': a comparative analysis in the 

light of the 'market for lemons' rationale", ICLQ 2011, 933-963. 

http://www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/unfair_contract_terms/oft311.pdf
http://www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/unfair_contract_terms/oft311.pdf
http://www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/unfair_contract_terms/oft311.pdf
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intelligible language provision in regulation 6(2), but OFT considers it applies equally to the 

requirement in regulation 7".2368  

3. Concrete toepassing transparantieverplichting 

 INVULLING TRANSPARANTIEVEREISTE IN ABSTRACTO DOOR DE FEITENRECHTER MET ALS 

REFERENTIEPERSOON DE NAÏEVE EN ONBEKWAME CONSUMENT – Wie bepaalt nu of een 

consumentencontract al dan niet duidelijk en begrijpelijk is? In de eerste instantie is dit 

natuurlijk de consument zelf: enkel als hij oordeelt dat hij de overeenkomst niet begrijpt, leidt 

hij een geschil in. Op de tweede plaats is dit de feitenrechter.2369 Hij stelt vast of een bepaalde 

clausule voldoende duidelijk en begrijpelijk is.2370 Dit betekent niet dat hij moet nagaan of hij 

het litigieuze beding zelf, persoonlijk, ambigu vindt. Integendeel, hij moet zich inleven in de 

consument en bepalen of de clausule voor hem transparant was.2371  

Op 18 april 2000 sloten de heer en mevrouw X. een makelaarscontract met Immo 5 Cantons 

voor de verkoop van hun appartement. De overeenkomst bevatte een exclusiviteitsclausule die 

de eigenaars verbood om zelf, zonder de tussenkomst van het immokantoor, te verkopen. Bij 

niet-naleving van deze bepaling was een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd. In het 

contract stond een beding dat de duur van de overeenkomst bepaalde: "Le présent mandat est 

consenti et accepté avec exclusivité pour une période irrévocable de trois mois à compter de 

ce jour. Sauf dénonciation, à l'expiration de cette période initiale, il sera prorogé pour une 

durée maximale d'une année au terme de laquelle il prendra automatiquement fin. Chacune 

des parties pourra, moyennant un préavis de quinze jours, par lettre recommandée avec avis 

de réception, y mettre fin au terme de la période initiale ou à tout moment pendant sa 

prorogation." Op 12 september 2000 verkocht het koppel hun eigendom, zonder tussenkomst 

van het immokantoor. Ze hadden via een aangetekende brief, die was aangekomen op 11 

september 2000, hun mandaat aan het immokantoor opgezegd. Immo 5 Cantons vond dat ze 

schadevergoeding moesten betalen, omdat de brief een opzeggingstermijn had doen lopen van 

15 dagen en het contract dus nog niet ontbonden was. De verkopers beriepen zich op artikel 

L133-2 Code de la Consommation en voerden aan dat de tijdsbepaling onduidelijk was. De 

rechter overwoog: "Il ne s'agit donc pas de savoir si la clause est en soi claire ou si son 

interprétation est nécessaire, mais si pour le consommateur ou le non professionnel, la lecture 

de la clause laissait place à une interprétation qui rend son erreur éventuelle de 

                                                 
2368 OFT, Unfair contract terms guidance. Guidance for the Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999, 2008, 

http://www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/unfair_contract_terms/oft311.pdf, 85, noot 46.  
2369 J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1002; J. WAELKENS, "Article 5 Unfair 

Terms Directive 93/13/EEC: Transparency and Interpretation in Consumer Contracts" in I. SAMOY en M. LOOS (eds.), 

Information and Notification Duties, Antwerpen, Intersentia, 2015, 54. 
2370 F. BOGAERT en B. VAN BAEVEGHEM, "Contractuele aspecten van de wet marktpraktijken" in Economisch recht: 

ondernemingen, concurrenten en consumenten, Mechelen, Kluwer, 2011, 29; J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het 

voordeel van de consument", TPR 2014, 1002; J. WAELKENS, "Article 5 Unfair Terms Directive 93/13/EEC: Transparency and 

Interpretation in Consumer Contracts" in I. SAMOY en M. LOOS (eds.), Information and Notification Duties, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 54. 
2371 Antwerpen 6 december 1999, AJT 1999-00, 691, noot P. DE VROEDE; DCCR 2000, 198; TBBR 2000, 533, noot C. 

CAUFFMAN (duidelijkheid van een brief als antwoord op een sweepstake); Antwerpen 12 september 2000, TBBR 2001, 556 

(clausule in verzekeringsovereenkomst); J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 

1002; J. WAELKENS, "Article 5 Unfair Terms Directive 93/13/EEC: Transparency and Interpretation in Consumer Contracts" 

in I. SAMOY en M. LOOS (eds.), Information and Notification Duties, Antwerpen, Intersentia, 2015, 55. Frankrijk: Pau 9 

februari 2004, n° 02/001705; M. LAMOUREUX, "L'interprétation des contrats de consommation", D. 2006, (2848) n° 11. 

Engeland: R. SUDBURY en D. MARCHESE, "The UK Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1994", ICCLR 1995, 

390. 

http://www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/unfair_contract_terms/oft311.pdf
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compréhension excusable et non fautive" en besloot "Comme l'a relevé exactement le premier 

Juge, la clause contractuelle peut être lue dans le sens où le préavis de quinze jours n'est exigé 

que pour mettre un terme au contrat à l'issue de la période initiale. Au contraire, pendant la 

période de prorogation d'un an, la résiliation peut intervenir "à tout moment. Cette ambigité 

manifeste ne peut que profiter aux époux X. en application de l'article L133-2 du Code de la 

Consommation […]".2372 

Nu rijst er natuurlijk de vraag: welke consument? Is dat de persoon die in concreto in het geding 

betrokken is, zodat zijn eigen persoonlijkheid en karakteristieken een rol spelen? Of is dat de 

gemiddelde consument, een abstracte referentiepersoon? Het lijkt misschien op het eerste zicht 

aangewezen zich te richten op de concrete consument, parallel met de eveluatie van de 

onrechtmatigheid van een beding, en met de bepaling contra stipulatorem, waar allebei een 

controle in concreto voorligt.2373 De rechter houdt daarbij rekening met alle omstandigheden 

die in elk bijzonder geval de sluiting van contracten tussen de onderneming en een consument 

hebben omringd en met de persoonlijkheid van de partijen. In Nederland is expliciet in de 

memorie van toelichting bij artikel 6:238 lid 2 Nederlands BW aangegeven: "De bepaling dat 

de bedingen duidelijk en begrijpelijk moeten zijn opgesteld, belet niet, dat een consument een -

objectief- duidelijk en begrijpelijk beding uit verdere uitingen van de gebruiker anders en 

wellicht voor hem ook gunstiger zou kunnen opvatten. In dat geval wordt de consument 

beschermd door de in artikel 35 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek neergelegde regel van 

het gerechtvaardigd vertrouwen. Heeft een consument derhalve een duidelijk en begrijpelijk 

beding, uit verdere uitingen van de zijde van de gebruiker gunstiger opgevat dan uit de 

duidelijke en begrijpelijke bewoordingen ervan zou kunnen worden afgeleid, dan wordt de 

gebruiker op de voet van artikel 35 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek aan deze gunstiger 

opvatting gehouden."2374 Deze argumentatie moet bekeken worden vanuit de filosofie die 

interpretatie in Nederland beheerst. Volgens het Haviltex-criterium moet uitlegging gebeuren 

aan de hand van hetgeen de partijen "redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten".2375 In 

uitleg, en in de toetsing van de duidelijkheid van een beding, is gerechtvaardigd vertrouwen 

dus een belangrijk aspect. Een dergelijke benaderingswijze kan echter voor de interpretatie van 

bedingen in consumentencontracten wel eens problematisch zijn. Dat er rekening moet 

gehouden worden met externe omstandigheden, staat buiten kijf.2376 Aandacht hebben voor de 

                                                 
2372 Frankrijk: Pau 9 februari 2004, n° 02/001705. 
2373 Voorz. Kh. Brussel 16 juni 2003, DCCR 2004, 104, noot L. KERZMANN; Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2003, 

334; TBH 2003, 893, noot L. KERZMANN ("Le §3 suppose dès lors un contrôle concret et non abstrait des rapports individuels 

entre un consommateur et un vendeur."); J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 

1003; J. WAELKENS, "Article 5 Unfair Terms Directive 93/13/EEC: Transparency and Interpretation in Consumer Contracts" 

in I. SAMOY en M. LOOS (eds.), Information and Notification Duties, Antwerpen, Intersentia, 2015, 55. Frankrijk: H. CLARET, 

"Interprétation des contrats d'assurance et droit de la consommation" (noot onder Cass. fr. (1e civ.) 21 januari 2003), D. 2003, 

(2600) n°6. 
2374 Nederland: Memorie van Toelichting bij Aanpassing van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de Richtlijn betreffende 

oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, Parl. St. Kamer 1998-1999, 26470, n° 3, 2. 
2375 J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1003. 
2376 J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1003. Nederland: M. ASSER, P. 

CLAUSING en J. H. WANSINK, Bijzondere Overeenkomsten. De Verzekeringsovereenkomst, Deventer, Kluwer, 2007, 276-277; 

M. L. HENDRIKSE, "De reikwijdte van het contra-proferentembeginsel in het verzekeringsrecht", NTHR 2010, 97-98; M. B. M. 

LOOS, Consumentenkoop, Deventer, Kluwer, 2004, 35; M. B. M. LOOS, Algemene voorwaarden, Den Haag, Boom Juridische 

Uitgevers, 2013, 174; J. M. VAN DUNNÉ, Verbintenissenrecht. Deel 1. Contractenrecht, Deventer, Kluwer, 2001, 209, 226. 
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eigenheid van de partijen zelf, ligt echter moeilijker.2377 Hoe kan de rechter immers op sluitende 

wijze nagaan of de consument het litigieuze beding al dan niet heeft begrepen? Om gelijk te 

krijgen, doet die zich mogelijk dommer voor dan hij werkelijk is. Op die manier zou elke 

consument die een geding aanspant over de interpretatie van een consumentencontract, gelijk 

moeten krijgen.2378 Als hij namelijk volhoudt dat hij persoonlijk het contract intransparant 

vindt, treedt de interpretatieregel in zijn voordeel dan in werking. Bovendien zou op die manier 

één en dezelfde clausule die deel uitmaakt van een toetredingscontract in verschillende gevallen 

op een andere manier worden ingevuld.2379 Een dergelijke positie is natuurlijk onhoudbaar. Het 

valt dan ook te ondersteunen dat de rechtspraak regelmatig oordeelt dat een clausule in een 

consumentencontract wél duidelijk is, ook al beargumenteert een consument het 

tegenovergestelde.2380 Het onderzoeken van de transparantieverplichting moet dus in abstracto 

                                                 
Europa: HvJ 21 maart 2013, C-92/11, RWE Vertrieb v. Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, http://curia.europa.eu, 

opinion V. TRSTENJAK ("De artikelen 3 en 5 van richtlijn 93/13, […] moeten aldus worden uitgelegd dat […] Het is de taak 

van de verwijzende rechter om bij deze beoordeling rekening te houden met alle omstandigheden van het concrete geval,."); 

HvJ 30 april 2014, C‑26/13, Kásler, http://curia.europa.eu ("In that context, it is for the national court to determine, taking 

account of the criteria laid down in Articles 3(1) and 5 of Directive 93/13, whether, having regard to the particular 

circumstances of the case, such a term meets the requirements of good faith, balance and transparency laid down by that 

directive."). 
2377 J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1003. 
2378 J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1003; J. WAELKENS, "Article 5 Unfair 

Terms Directive 93/13/EEC: Transparency and Interpretation in Consumer Contracts" in I. SAMOY en M. LOOS (eds.), 

Information and Notification Duties, Antwerpen, Intersentia, 2015, 56. 
2379 J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1004. Frankrijk: H. CLARET, 

"Interprétation des contrats d'assurance et droit de la consommation" (noot onder Cass. fr. (1e civ.) 21 januari 2003), D. 2003, 

(2600) n°6. 
2380 Luik 3 november 2008, For.ass. 2009, 146, noot S. ANDREANI (Clausule 'il est vendu sans garantie des vices cachés du 

sol, du sous-sol et des constructions' is niet ambigu); Voorz. Kh. Brussel 16 juni 2003, DCCR 2004, 104, noot L. KERZMANN; 

Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2003, 334; TBH 2003, 893, noot L. KERZMANN ("Le fait que, selon les 

circonstances, un acte puisse être considéré ou non comme clairement téméraire n'implique pas que la clause qui prévoit que 

'sont considérées comme fautes graves (...) les actes clairement téméraires dont ont est censé savoir qu'ils constituent une 

menace à l'intégrité physique', ne soit pas claire pour le consommateur nonjuriste."); Luik 27 maart 2012, For.ass. 2013, 139, 

noot A. CRUQUENAIRE ("L'intimée énonce en sus que lorsque la rédaction d'une clause est défectueuse, incertaine ou ambiguë, 

elle doit être interprétée en faveur de l'assuré contre l'assureur. La clause litigieuse ne présente aucune de ces 

caractéristiques."). Frankrijk: Cass. fr. (2e civ.) 21 oktober 2004, n° 03-16.328 ("Qu'en l'absence d'ambiguïté, et a fortiori de 

contradiction entre deux clauses complémentaires, la première définissant la nature du risque garanti alors que la seconde 

définissait les conditions de sa mise en oeuvre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision"); Cass. fr. (2e civ.) 3 februari 

2011, n° 10-30569 ("Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, en application de cette clause claire et précise qu'elle 

n'a pas dénaturée, la cour d'appel a pu retenir que la définition de "l'enfant à charge" était celle qui est conventionnellement 

stipulée sans avoir à tenir compte de la définition posée par l'article 196 du code général des impôts qui était dépourvue 

d'application en l'espèce"); Cass. fr. (1e civ.) 3 maart 2011, n° 10-14205; Cass. fr. (1e civ.) 23 februari 2012, n° 10-23696 

("Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait des termes clairs et précis de la clause litigieuse que la faculté d'exigibilité anticipée 

du prêt offerte à la banque en cas de destruction partielle ou totale du bien financé ne pouvait être exercée que quinze jours 

après notification faite aux bénéficiaires par lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d'appel a violé le texte 

susvisé"); Cass. fr. (2e civ.) 29 maart 2012, n° 11-13371 ("Attendu qu'ayant relevé que les clauses du contrat, claires et précises, 

exigeaient d'être classé définitivement comme invalide 3ème catégorie par la sécurité sociale avant l'âge de 60 ans, condition 

à laquelle Mme X... n'a satisfait que le 2l octobre 2005, date à laquelle la Cotorep l'a reconnue invalide alors que l'intéressée 

avait atteint l'âge de 60 ans le 25 septembre précédent, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer la clause du contrat qui ne 

nécessitait de la part de l'assureur aucune information particulière à l'égard du souscripteur"); Cass. fr. (soc.) 21 november 

2012, n° 11-19498 ("La cour d'appel, qui a relevé qu'il résultait des dispositions claires et précises de l'article 19 du régime 

professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurance que la pension d'invalidité totale qu'il prévoit est servie 

tant que dure l'invalidité totale et que le personnel reçoit de la sécurité sociale une pension d'invalidité de la 2ème catégorie 

au minimum et qu'elle cesse d'être servie en cas d'attribution de la pension vieillesse de la sécurité sociale au titre de 

l'inaptitude au travail, en a justement déduit que dès lors que la pension de vieillesse de M. X... avait été liquidée à compter du 

1er octobre 2008, il ne pouvait plus prétendre au maintien des indemnités complémentaires des régimes de prévoyance."); 

Cass.fr. (1e civ.) 13 december 2012, n° 11-27631 ("Que la clause litigieuse, qui stipule que les indemnités journalières sont 

versées au cours de la période pendant laquelle l'état de santé de l'assuré ne lui permet, temporairement, d'effectuer aucune 
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activité professionnelle et que ces indemnités lui sont versées jusqu'à la date à laquelle il peut reprendre une activité 

professionnelle, quelle qu'elle soit, étant rédigée de façon claire et compréhensible, sans laisser place au doute, elle ne peut 

être interprétée."); Versailles 3 maart 2011, n° 10/01608 ("Considérant que c'est de même par des motifs pertinents que la cour 

adopte expressément sans les paraphraser inutilement que les premiers juges ont retenu que la police d'assurance avait été 

effectivement résiliée puisque l'article 9 de la police d'assurance parfaitement clair et ne nécessitant aucune interprétation en 

faveur du consommateur en application de l'article L 133-2 du code de la consommation, indiquait que la garantie cessait en 

cas de non remboursement du prêt et de non paiement des cotisations"). Engeland: Smith and Smith v Mortgage Express[2007] 

CTLC 134 ("Mr. Smith also relied on Regulation 7 that the seller or supplier shall ensure that any written term of the contract 

is expressed in plain intelligible language. In my judgment, the contract was written in plain intelligible language"); Colleen 

Althea Du Plessis v Fontgary Leisure Parks Ltd [2012] EWCA Civ 409 ("The judge did not accept that argument. In paragraph 

28 of his judgment he held as follows: 'In my view, the words 'Any other relevant factor' are plain. 'Relevant' means relevant 

to the review of the pitch fee. Operational costs would clearly be relevant. So, too, might other factors such as the upgrading 

of the park and its enhanced status. That may be addressed if direct costs are passed on but not necessarily so. It depends on 

the historical circumstances and how it is that the development has occurred and what the former fee structure was. The phrase 

means a factor which is not one of the specific matters identified but which is relevant to the review of the fee and what the 

pitch fee should be.' I agree with the judge's analysis."); Re Drake Insurance Plc [2000] WL 1213084 ("I am prepared, 

nonetheless, to accept that the provision could operate in some circumstances in an unreasonable way, but, even in those cases, 

I do not think it can be said that the natural construction leads to a particularly unreasonable result. Even if it did, and that is 

the sort of unreasonableness contemplated by Lord Reid, I am bound to say that the words in the present case do appear to me 

to be sufficiently clear to admit of no other sensible meaning than that for which Mr. Weitzman contends. I turn then to the 

second type of policy. In my judgment, if it were possible, the position is even clearer."). 
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gebeuren.2381 Als abstracte referentiepersoon verwijst men vaak naar de "gemiddelde 

consument"2382, de "everyday layman",2383 de "niet-jurist"2384 of de "doorsneeconsument."2385  

                                                 
2381 J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1005; J. WAELKENS, "Article 5 Unfair 

Terms Directive 93/13/EEC: Transparency and Interpretation in Consumer Contracts" in I. SAMOY en M. LOOS (eds.), 

Information and Notification Duties, Antwerpen, Intersentia, 2015, 56. 
2382 R. STEENNOT, "Art. VI.37 WER" in Handels- en economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, Wetboek Economisch Recht, Boek VI., Titel 3. Overeenkomsten met consumenten, Mechelen, Kluwer, losbl., 3; J. 

WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1005; J. WAELKENS, "Article 5 Unfair Terms 

Directive 93/13/EEC: Transparency and Interpretation in Consumer Contracts" in I. SAMOY en M. LOOS (eds.), Information 

and Notification Duties, Antwerpen, Intersentia, 2015, 56.  Frankrijk: H. CLARET, "Contrats de consommation. Interprétation 

d'une clause ambiguë d'un contrat d'assurance" (noot onder Cass. fr. 2e  civ. 1 juni 2011), PA 2011, 15. Nederland: Rb. 

Amsterdam 18 mei 2011, IER 2011, 463, noot W. LEPPINK ("Voor de gemiddelde consument had het - zeker vanaf het najaar 

van 2008 tegen de achtergrond van de mondiale kredietcrisis - duidelijk moeten zijn dat de aangeboden spaarrente van 4% 

niet tot in lengte van dagen ongewijzigd zou blijven, maar dat de hoogte daarvan ook afhankelijk zou kunnen zijn van zich 

wijzigende marktomstandigheden. De gemiddelde consument heeft op basis van de toegezonden Handleiding en de 

Voorwaarden Toprekening over voldoende informatie over de aard en omvang van de te vergoeden rente kunnen beschikken 

om een geïnformeerd besluit te nemen al dan niet op de Toprekening te gaan sparen. Daarbij is van belang dat van de 

gemiddelde consument mag worden verwacht dat hij kennis neemt van de aan hem verstrekte informatie."); Den Bosch 29 mei 

2012, HD 200.080.411 en HD 200.089.618, TvC 2012, 292, noot V. MAK (HD 200.080.411: "Aangezien deze begrippen 

vergelijkbaar zijn met het in het geding zijnde begrip vaste opslag, is het hof evenals de rechtbank van oordeel dat mag worden 

aangenomen dat de gemiddelde consument bij lezing van de offerte zal denken dat met vaste opslag wordt bedoeld een 

(rente)opslag van een bepaald percentage (in de offerte is de hoogte van de opslag niet afzonderlijk vermeld), welk percentage 

gedurende de looptijd van de overeenkomst niet verandert. […] Ook de stelling van Obvion dat gezien de werking van het in- 

en uitlenen van financiële middelen, zoals geschetst in de memorie van grieven, een onveranderlijke opslag onlogisch zou zijn, 

leidt niet tot een ander oordeel. De gemiddelde consument zal doorgaans immers niet op de hoogte zijn van de werking van de 

financiële markten en hoeft dat ook niet te zijn"; HD 200.089.618: "Aangezien deze begrippen vergelijkbaar zijn met het in het 

geding zijnde begrip vaste opslag, is het hof van oordeel dat mag worden aangenomen dat de gemiddelde consument bij lezing 

van de offerte zal denken dat met vaste opslag wordt bedoeld een (rente)opslag van een bepaald percentage (in de offerte is de 

hoogte van de opslag niet afzonderlijk vermeld), welk percentage gedurende de looptijd van de overeenkomst niet verandert."); 

A. G. CASTERMANS, "Misleidende omissie bij het aangaan van overeenkomsten. Reflexwerking van de regeling oneerlijke 

handelspraktijken", MvV 2011, 202-207; V. MAK, Noot onder Den Bosch 29 mei 2012, HD 200.080.411 en HD 200.089.618, 

TvC 2012, 294. Engeland: In Engeland spreekt men over de "typical" of "average consumer", zie OFT v. Abbey National plc 

& Others [2008] EWHC 875 ("Some would regard the United Kingdom system as being, in some sense at least, obviously 

unfair, though Mr. Sumption QC (for the banks) vigorously disputed Lord Mance's suggestion that his clients were engaged in 

a sort of 'reverse Robin Hood exercise'. That is an imponderable question which depends partly on whether one's perception 

of the average customer who incurs unauthorised overdraft charges is that he is spendthrift and improvident, or that she is 

disadvantaged and finding it hard to make ends meet. But it is not the question for the Court"); OFT v Ashbourne Management 

Services Ltd and Others [2011] EWHC 1237 (Ch) ("The concept of a typical or average consumer is a familiar one in European 

consumer law extending also into the law of registered trade marks. Such a person is generally assumed to be reasonably well 

informed and reasonably observant and circumspect, and to read the relevant documents and to seek to understand what is 

being read. The standard is a variable one and must, I believe, take colour from the context. For example, consumers who are 

financially sophisticated may be expected to bring to bear a greater understanding of the meaning and implications of the 

terms of a contract than consumers who are vulnerable as a result of their naivety or credulity. As will be seen, this typical 

consumer is relevant not only to the assessment of fairness but also the consideration of whether a particular term is expressed 

in clear intelligible language".); C. ARMBRÜSTER, "Standard Contract Terms and Information Rules" in H. COLLINS (ed.), 

Standard Contract Terms in Europe, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2008, 169; A. ARORA, "Unfair contract terms and 

unauthorised bank charges: a banking lawyer's perspective", JBL 2012, 61--62; P. BUTT, Modern Legal Drafting: A Guide to 

Using Clearer Language, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, 121; M. CHEN-WISHART, "Transparency and fairness 

in bank charges", LQR 2010, 161; M. B. M. LOOS, Algemene voorwaarden, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2013, 177; 

E. MCKENDRICK, Contract Law: Text, Cases, and Materials, Oxford, Oxford University Press, 2014, 468; OFT, Unfair contract 

terms guidance. Guidance for the Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999, 2008, 

http://www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/unfair_contract_terms/oft311.pdf, 85; J. O'SULLIVAN en J. HILLIARD, The Law of 

Contract, Oxford, Oxford University Press, 2010, 213; M. SCHILLIG, "Directive 93/13 and the 'price term exemption': a 

comparative analysis in the light of the 'market for lemons' rationale", ICLQ 2011, 959-960; C. WILLETT, "Good Faith in 

Consumer Contracts: Rule, Policy and Principle" in A. D. M. FORTE (ed.), Good Faith in Contract and Property Law, Oxford, 

Hart. Publishing, 1999, 195-196; C. WILLETT, "The functions of transparency in regulating contract terms: UK and Australian 

approaches", ICLQ 2011, 379-380. Europa: HvJ 30 april 2014, C‑26/13, Kásler, http://curia.europa.eu ("It is for the referring 

court to determine whether, having regard to all the relevant information, including the promotional material and information 

provided by the lender in the negotiation of the loan agreement, the average consumer, who is reasonably well informed and 

reasonably observant and circumspect, would not only be aware of the existence of the difference […]."). België: SWAENEPOEL 

http://www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/unfair_contract_terms/oft311.pdf
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Twee Nederlandse rechterlijke uitspraken betroffen de uitleg van overeenkomsten voor 

hypotheekleningen tussen Obvion en enkele klanten. In beide geschillen was de vraag gerezen 

over de betekenis van de notie "vaste opslag" in de offerte van Obvion. De consument had dit 

telkens geïntepreteerd als refererend aan een vast percentage dat onveranderlijk was gedurende 

de looptijd van de overeenkomst. Volgens Obvion was vanaf 1 november 2004 de vaste opslag 

niet langer onveranderlijk, maar werd deze periodiek bepaald, zoals omschreven in de 

Algemene Voorwaarden 2006 van Obvion. In beide arresten beriep het Hof zich op de contra 

proferentem en op de Haviltex-regel en beoordeelde deze aan de hand van de gemiddelde 

consument: "De gemiddelde consument zal doorgaans immers niet op de hoogte zijn van de 

werking van de financiële markten en hoeft dat ook niet te zijn" (1e zaak). "Naar algemeen 

spraakgebruik […] heeft het woord vast vele betekenissen, die in de kern (bijna) alle 

neerkomen op: zeker, onveranderlijk, blijvend. In begrippen als een vast traktement, een vast 

jaargeld, een vaste toelage, betekent vast: 'dat niet telkens verandert'. Aangezien deze 

begrippen vergelijkbaar zijn met het in het geding zijnde begrip vaste opslag, is het hof van 

oordeel dat mag worden aangenomen dat de gemiddelde consument bij lezing van de offerte 

zal denken dat met vaste opslag wordt bedoeld een (rente)opslag van een bepaald percentage 

(in de offerte is de hoogte van de opslag niet afzonderlijk vermeld), welk percentage gedurende 

de looptijd van de overeenkomst niet verandert" (2e zaak).2386  

Bij de appreciatie van de transparantievereiste mag de rechter soepel zijn: de minste redelijke 

twijfel is voldoende om te besluiten tot ambiguïteit (nr. 661). Het past dan ook, in het kader van 

Richtlijn 93/13/EG, eerder dan de doorsneeconsument, "the naïve and inexperienced 

consumer"2387 als referentiepersoon te gebruiken om tot onduidelijkheid of onbegrijpelijkheid 

te besluiten.  

                                                 
vindt het onduidelijk of het beeld van de gemiddelde consument moet toegepast worden of niet. Zie E. SWAENEPOEL, Toetsing 

van het contractuele evenwicht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 519. 
2383 J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1007. Engeland: Zie ook CLARKE, die 

deze referentiepersoon beschrijft als "ordinary men and, of course, women, who are not lawyers". Zie M. A. CLARKE, The law 

of insurance contracts, Londen, Informa, 2006, 398. Rechtsvergelijkend: M. EBERS, "Unfair Contract Terms Directive 

(93/13)" in H. SCHULTE-NÖLKE, C. TWIGG-FLESNER en M. EBERS (eds.), EC Consumer Law Compendium: The Consumer 

Acquis and its transposition in the Member States, München, Sellier, 2008, 247.  
2384 Voorz. Kh. Brussel 16 juni 2003, DCCR 2004, 104, noot L. KERZMANN; Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2003, 

334; TBH 2003, 893, noot L. KERZMANN ("Le fait que, selon les circonstances, un acte puisse être considéré ou non comme 

clairement téméraire n'implique pas que la clause qui prévoit que 'sont considérées comme fautes graves (...) les actes 

clairement téméraires dont ont est censé savoir qu'ils constituent une menace à l'intégrité physique', ne soit pas claire pour le 

consommateur nonjuriste."); J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1007. 

Frankrijk: Cass. fr. (2e civ.) 21 oktober 2004, n° 03-16.328 ("Qu'il n'apparaît pas que le calcul du taux d'invalidité tel qu'il 

est présenté puisse apparaître comme ambigu et nécessitant une interprétation même pour un non-juriste, au point que M. X... 

ait pu se méprendre sur la proposition d'assurance qui lui était faite."). Rechtsvergelijkend: J. ELVIN, "The Application Of 

The Unfair Terms In Consumer Contracts Regulations 1999", KCLJ 2003, 48-49. 
2385 J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1005. Nederland: M. B. M. LOOS, 

"Algemene voorwaarden bij consumentenovereenkomsten" in E. H. HONDIUS en G. J. RIJKEN (eds.), Handboek 

Consumentenrecht, Zutphen, Paris, 2011, 95; J. G. J. RINKES, "Europees Consumentenrecht" in E. H. HONDIUS en G. J. RIJKEN 

(eds.), Handboek Consumentenrecht, Zutphen, Paris, 2011, 49; M. H. WISSINK, "Europese uitleg van onduidelijke algemene 

voorwaarden" in BW-Krant Jaarboek 1995, Arnhem, Gouda Quint, 1995, 166. 
2386 Nederland: Den Bosch 29 mei 2012, HD 200.080.411 en HD 200.089.618, TvC 2012, 292, noot V. MAK. 
2387 J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1006; J. WAELKENS, "Article 5 Unfair 

Terms Directive 93/13/EEC: Transparency and Interpretation in Consumer Contracts" in I. SAMOY en M. LOOS (eds.), 

Information and Notification Duties, Antwerpen, Intersentia, 2015, 59. Rechtsvergelijkend: J. ELVIN, "The Application Of 

The Unfair Terms In Consumer Contracts Regulations 1999", KCLJ 2003, 49; C. TWIGG-FLESNER, The Europeanisation of 

Contract Law: Current Controversies in Law, Abingdon, Routledge, 2013, 99. 
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In september 1994 sloot X, 54 jaar, een hypothecaire lening evenals een 

schuldsaldoverzekering die overlijden, blijvende totale invaliditeit en volledige tijdelijke 

arbeidsongeschiktheid dekte. Op 21 februari 1998 sloot X een tweede lening met een 

schuldsaldoverzekering die overlijden en blijvende totale invaliditeit dekte. In september 1998 

werd hij tijdelijk werkonbekwaam en op 23 november 1999 werd hij 100 procent invalide 

verklaard. Hij riep dus de werking van beide schuldsaldoverzekeringen af. De verzekeraar 

weigerde de som uit te keren die de verzekerde claimde op basis van de tweede verzekering, 

omdat hierin geen waarborg voor volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid was opgenomen. 

Bovendien wilde de verzekeraar de waarborg voor volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid 

op basis van het eerste contract slechts uitbetalen tot de zestigste verjaardag van de 

verzekeringnemer. In de bijzondere voorwaarden van het contract was namelijk opgenomen 

dat de waarborg voor volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid zou ophouden op de zestigste 

verjaardag van de verzekerde. De verzekerde vond echter dat deze bepaling tegenstrijdig was 

met de bedingen van het individueel aanvraagformulier, dat enkel verwees naar "une quotité 

assurée de 100 % pour une durée de cent quarante quatre mois" en dat dit artikel L133-2 Code 

de la Consommation schond. Het Franse Hof van Cassatie ondersteunde het oordeel van de 

feitenrechter, die weergaf het hier in feite slechts sprake was van een schijnbare 

tegenstrijdigheid, maar dat deze toch twijfel kon zaaien voor een consument.2388 

 BIJSTAND DOOR EEN TUSSENPERSOON: IMPACT IN CONCRETO TE BEOORDELEN – Deze 

terminologie roept natuurlijk de volgende vraag op: wat als de consument wordt bijgestaan door 

een jurist, of door een ander onafhankelijk tussenpersoon met kennis van zaken? In feite kan 

hij dan niet meer als een onwetende niet-jurist worden beschouwd, zodat men bij het invullen 

van de abstracte consument veelal wel met deze concretisering rekening houdt.2389 Het is echter 

niet per definitie zo dat de bijstand van een tussenpersoon leidt tot een beter begrip van een 

beding bij een consument. Of de bijstand van een deskundige al dan niet in aanmerking wordt 

genomen, moet dus van zaak tot zaak apart beslist worden, de concrete omstandigheden van 

het contract in aanmerking genomen.2390 Wanneer de profesionneel bijvoorbeeld kan bewijzen 

dat de deskundige de consument effectief op de hoogte heeft gebracht van de betekenis van de 

                                                 
2388 Frankrijk: Cass. fr. (2e civ.) 24 mei 2006, n° 04-14.024. 
2389 J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1008; J. WAELKENS, "Article 5 Unfair 

Terms Directive 93/13/EEC: Transparency and Interpretation in Consumer Contracts" in I. SAMOY en M. LOOS (eds.), 

Information and Notification Duties, Antwerpen, Intersentia, 2015, 59. Frankrijk: P. ERNEUX, "Promotions immobilières et 

protection du consommateur. Pratique contractuelle des ventes d'immeubles et loi sur les pratiques du commerce", Jurim 

Pratique 2008, 185. Nederland: M. ASSER, P. CLAUSING en J. H. WANSINK, Bijzondere Overeenkomsten. De 

Verzekeringsovereenkomst, Deventer, Kluwer, 2007, 276-277; M. L. HENDRIKSE, "Uitleg van verzekeringsvoorwaarden", 

NTHR 2008, 138; M. L. HENDRIKSE, "Verzekeringsrecht en algemene voorwaarden" in M. L. HENDRIKSE, P. H. J. G. VAN 

HUIZEN en J. G. J. RINKES, Verzekeringsrecht praktisch belicht, Deventer, Kluwer, 2008, 23-24; M. B. M. LOOS, 

Consumentenkoop, Deventer, Kluwer, 2004, 35; R. P. J. L. TJITTES, "Uitleg van schriftelijke contracten", RMT 2005, 20; J. M. 

VAN DUNNÉ, Verbintenissenrecht. Deel 1. Contractenrecht, Deventer, Kluwer, 2001, 209.  
2390 J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1008; J. WAELKENS, "Article 5 Unfair 

Terms Directive 93/13/EEC: Transparency and Interpretation in Consumer Contracts" in I. SAMOY en M. LOOS (eds.), 

Information and Notification Duties, Antwerpen, Intersentia, 2015, 60. Nederland: M. ASSER, P. CLAUSING en J. H. WANSINK, 

Bijzondere Overeenkomsten. De Verzekeringsovereenkomst, Deventer, Kluwer, 2007, 276-277; M. L. HENDRIKSE, "De 

reikwijdte van het contra-proferentembeginsel in het verzekeringsrecht", NTHR 2010, 97-98; M. B. M. LOOS, 

Consumentenkoop, Deventer, Kluwer, 2004, 35; J. M. VAN DUNNÉ, Verbintenissenrecht. Deel 1. Contractenrecht, Deventer, 

Kluwer, 2001, 209, 226. Zie ook HR 10 december 1993, NJ 1994, 686 in verband met een verzekeringscontract. WISSINK gaat 

ervanuit dat deskundige begeleiding van de consument volledig buiten beschouwing moet worden gelaten, zie M. H. WISSINK, 

"Europese uitleg van onduidelijke algemene voorwaarden" in BW-Krant Jaarboek 1995, Arnhem, Gouda Quint, 1995, 164. 
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tekst volgens de interpretatie van de professioneel, dan wordt de uitlegregel in het voordeel van 

de consument doorbroken.2391  

Bij de interpretatie van een verzekeringscontract rees de vraag of de bijstand van de verzekerde 

door een onafhankelijke verzekeringstussenpersoon als gevolg kon hebben dat een clausule als 

duidelijk werd aanzien. Mocht de verzekeraar ervanuit gaan dat de onafhankelijke 

verzekeringstussenpersoon de draagwijdte van het beding volledig begreep en deze ook aan de 

verzekerde kenbaar had gemaakt? Van Zaanen sloot een reisovereenkomst met Postbank. In 

het contract was opgenomen: "Postbank Verzekeringen vergoedt schade wegens diefstal van 

in of op het motorrijtuig of de caravan achtergelaten bagage uitsluitend als […] de bagage 

was opgeborgen in een afgesloten bagageruimte en er verder geen bagage van buitenaf 

zichtbaar was." Terwijl hij op reis was, werd de afgesloten bagageruimte van de auto van Van 

Zaanen leeggestolen. Op de achterbank van de wagen lagen een jasje, een trui en enkele 

wegenkaarten. Deze waren van buitenaf zichtbaar. Postbank weigerde tot uitkering over te 

gaan omwillen van bovenvermelde clausule. Het Hof stelde haar in het ongelijk: "Bij een 

zonder bijstand van een onafhankelijke tussenpersoon gesloten reisverzekering als de 

onderhavige kan de betekenis die een bepaald begrip in het algemeen spraakgebruik heeft, een 

belangrijke rol bij de uitleg spelen".2392 Een a contrario redenering kan zich hier opdringen: 

als Van Zaanen wél bijstand hadden gekregen van een onafhankelijke 

verzekeringstussenpersoon, dan zou het gekund hebben dat de uitleg die de verzekeraar gaf 

aan de term als de enig mogelijke lezing zou gezien worden, zodat er van onduidelijkheid geen 

sprake was.2393  

 MINSTE REDELIJKE TWIJFEL VOLSTAAT VOOR ONTSTAAN AMBIGUÏTEIT – De vereiste van 

duidelijkheid en begrijpelijkheid gaat ver. De minste redelijke twijfel over de betekenis van het 

consumentencontract is voldoende om te besluiten tot ambiguïteit.2394 Het Franse Hof van 

                                                 
2391 J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1008. Nederland: J. M. VAN DUNNÉ, 

Verbintenissenrecht. Deel 1. Contractenrecht, Deventer, Kluwer, 2001, 226. 
2392 Nederland: Den Haag 12 september 2006, NJF 2006, 546. 
2393 Nederland: M. L. HENDRIKSE, "Uitleg van verzekeringsvoorwaarden", NTHR 2008, 138. 
2394 J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1006. Frankrijk: Cass. fr. (2e civ.) 24 

mei 2006, n° 04-14.024 ("Mais attendu que l'arrêt retient que s'il ressort clairement des indications portées aux conditions 

particulières que la couverture en matière d'incapacité temporaire totale s'arrête au soixantième anniversaire de l'adhérent, 

ces mentions sont toutefois en apparente contradiction avec celles figurant sur la demande d'adhésion, aux termes desquelles 

il est fait état dans un même encadré d'un financement de 300 000 francs, d'une quotité assurée de 100 %, pour une durée de 

cent quarante quatre mois, soit jusqu'au 1er septembre 2006, alors que lesdites mentions n'étaient que partiellement valables, 

à savoir seulement pour la couverture des risques décès et invalidité permanente et absolue, et non pour la couverture du 

risque Incapacité temporaire totale ; qu'il a pu en résulter une confusion pour M. X..., qui doit être résolue en sa faveur, en sa 

qualité d'adhérent à un contrat collectif d'assurances dont il ne pouvait véritablement discuter les différents énoncés, sachant 

au surplus qu'il était fondé à croire que, débiteur de primes sur une période de douze ans, il était couvert sur toute cette période 

pour l'ensemble des risques garantis, dès lors que l'assureur ne lui avait ni précisé ni justifié que les primes avaient pu être 

calculées précisément pour tenir compte du fait que sa garantie au titre de l'Incapacité temporaire totale cesserait au bout de 

six ans et non au bout de douze ans."); H. CLARET, "Contrats de consommation. Interprétation d'une clause ambiguë d'un contrat 

d'assurance" (noot onder Cass. fr. 2e  civ. 1 juni 2011), PA 2011, 15; M. LAMOUREUX, "L'interprétation des contrats de 

consommation", D. 2006, (2848) n° 11; H. LECUYER en J.-B. SEUBE, "L'interprétation du contrat dans un sens favorable au 

consommateur" (noot onder Cass. fr. (2e civ.) 1 juni 2011), Defrénois 2011, (1485) n° 40154. Nederland: R. P. J. L. TJITTES, 

Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 41. Zie ook de Nederlandse zaak (Rb. Rotterdam 15 

februari 2006, NJF 2006, 339) waarbij een ongevallenverzekering werd gesloten tussen een KLM-piloot als verzekeringnemer 

en ACE als verzekeraar waarbij de verzekeringnemer zijn echtgenote als begunstigde had aangewezen. De piloot stierf ten 

gevolge van een paragliding-ongeval en zijn echtgenote claimde onder de ongevallenpolis. ACE weigerde uitkering omdat 

ongevallen die een gevolg waren van het deelnemen aan het luchtverkeer van dekking waren uitgesloten en paragliding volgens 

de Wet luchtverkeer kon worden gezien als deelnemen aan het luchtverkeer. De rechtbank vond de clausule onduidelijk, ook 

al was de heer piloot en was hij zeer zeker op de hoogte van de inhoud van de Wet luchtverkeer. De rechtbank oordeelde in 
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Cassatie oordeelt daarom dat "twijfel" in de zin van artikel L133-2 Code de la Consommation 

reeds ipso facto bestaat wanneer de rechters in eerste aanleg en in hoger beroep allebei tot 

duidelijkheid besloten, maar de clausule toch anders invulden.2395  

In deze zaak werden twee verzekeringscontracten gesloten bij verzekeringsmaatschappij Axa 

France IARD, de ene getiteld "Réponse Santé" en de andere "Prévoyance". Bij 

arbeidsongeschiktheid of invaliditeit van de verzekerde zouden dagelijkse vergoedingen en een 

invaliditeitsuitkering worden uitbetaald. De clausule "Invalidité" van het contract 

"Prévoyance" voorzag dat "une rente d'invalidité se substitue dans les conditions ci-après à 

l'indemnité quotidienne dès constatation médicale de l'usure prématurée de l'invalide, telle que 

définie aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la sécurité sociale, et au plus tard trois ans 

après le début de l'arrêt de travail". De verzekerde dame was het slachtoffer van een 

verkeersongeluk op 28 augustus 1998. Tijdens de daaropvolgende perioden van 

arbeidsongeschiktheid betaalde de verzekeraar dagelijkse vergoedingen uit. De consolidatie 

gebeurde op 22 maart 2003. De vrouw eiste van de verzekeraar op grond van het vermelde 

beding een invaliditeitsuitkering. De rechtbank van eerste aanleg stelde de vrouw in het gelijk, 

omdat het beding betekende dat de verzekerde alles in het werk moest stellen om de uitbetaling 

van een invaliditeitsuitkering ten laatste drie jaar na het begin van de arbeidsongeschiktheid 

mogelijk te maken. In hoger beroep ging het Hof er echter vanuit dat de clausule duidelijk 

weergaf dat het slachtoffer enkel dagelijkse vergoedingen kon ontvangen gedurende een 

maximale duur van drie jaar na het begin van de arbeidsongeschiktheid en dat er voor de 

invaliditeit enkel schadeloosstelling te krijgen was wanneer deze vastgesteld was ten laatste 

drie jaar na het tijdelijk stoppen met werken. Het Hof van Cassatie besliste: "Qu'en interprétant 

ainsi la clause litigieuse ambiguë alors qu'une autre interprétation plus favorable à l'assurée 

était soutenue et avait été retenue par les premiers juges, la cour d'appel a violé le texte susvisé. 

La Cour casse cet arrêt, au visa de l'article L133-2 du Code de la consommation". Het Hof 

gaat hier geenszins na of het zelf vindt dat de clausule dubbelzinnig is, waar het nochtans 

bevoegd voor is in consumentenzaken, maar besluit tot dubbelzinnigheid enkel en alleen op 

grond van het feit dat de eerste rechter een andere interpretatie, die gunstiger was voor de 

consument, aanhing dan de rechter in hoger beroep.2396  

Het is natuurlijk logisch dat een beding onduidelijk is voor een consument als zelfs juristen het 

niet eens zijn over de juiste betekenis ervan. Toch kwam er op deze visie kritiek, omdat 

onenigheid tussen verschillende rechters over de draagwijdte van een clausule niet een 

doorslaggevend argument mag zijn om automatisch tot twijfel te besluiten.2397 Aarzeling over 

een beding, zo stelt men dan, moet immers voortkomen uit de bewoordingen van het beding 

zelf of door een combinatie van de clausule met intrinsieke elementen: "Admettre qu'il puisse 

découler du fait qu'une autre interprétation avait été soutenue et retenue, revient à encourager 

les plaideurs dans leurs interprétations les plus farfelues, mais aussi à nier le double degré de 

                                                 
abstracto en keek niet naar de eigenheid en persoonlijke kennis van de man. Voor commentaar op deze zaak, zie M. L. 

HENDRIKSE, "Uitleg van verzekeringsvoorwaarden", NTHR 2008, 138 en M. L. HENDRIKSE, "Verzekeringsrecht en algemene 

voorwaarden" in M. L. HENDRIKSE, P. H. J. G. VAN HUIZEN en J. G. J. RINKES, Verzekeringsrecht praktisch belicht, Deventer, 

Kluwer, 2008, 23. Rechtsvergelijkend: J. ELVIN, "The Application Of The Unfair Terms In Consumer Contracts Regulations 

1999", KCLJ 2003, 39, 49. 
2395 Frankrijk: Cass. fr. (2e civ.) 1 juni 2011, D. 2011, 1612, noot T. RAVEL D'ESCLAPON. 
2396 Frankrijk: Cass. fr. (2e civ.) 1 juni 2011, D. 2011, 1612, noot T. RAVEL D'ESCLAPON. 
2397 Frankrijk: L. H. LECUYER en J.-B. SEUBE, "L'interprétation du contrat dans un sens favorable au consommateur" (noot 

onder Cass. fr. (2e civ.) 1 juni 2011), Defrénois 2011, (1485) n° 40154. 
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juridiction, la cour d'appel ne pouvant plus décider qu'une clause est claire dès lors qu'un 

tribunal aura estimé qu'elle était sujette à interprétation. […] Nous plaidons pour que le 'doute', 

qui justifie l'interprétation, soit déduit de la clause elle-même ou du contrat qui la contient, 

mais pas seulement d'éléments extrinsèques, comme une interprétation soutenue, aurait-elle été 

retenue par un juge".2398 De interpretatieregel in favorem consumentis werkt immers 

automatisch bij onduidelijkheid, zodat er niet te licht over de transparantievereiste mag 

heengegaan worden.2399 Een dergelijke, ingeperkte invulling van de transparantievereiste, kan 

echter niet nagevolgd worden. Dit voorschrift wil immers, vanuit het oogpunt van 

consumentenbescherming, een extra vereiste voor duidelijkheid en begrijpelijkheid voorzien in 

consumentenovereenkomsten. Extrinsieke onduidelijkheid, die in alle overeenkomsten 

aanleiding geeft om te interpreteren (nr. 112), moet dus zeker tot uitlegging leiden in 

consumentencontracten. 

C. Sanctie: interpretatie in favorem consumentis 

 INVULLING MEEST GUNSTIGE INTERPRETATIE GEBEURT DOOR FEITENRECHTER – Aan de ene 

kant lijkt het logisch om de meest voordelige uitlegging te laten invullen door de consument 

zelf en de interpretatie te volgen die de consument zelf vraagt.2400 De interpretatieregel in 

kwestie is immers ontstaan vanuit het doel consumenten te beschermen. Kan dat beter dan door 

hem te geven waar hij om vraagt? Men moet er echter rekening mee houden dat een consument 

meestal een leek is, zodat hij zelf niet perfect in kan schatten op welke manier hij zijn belangen 

het best verdedigt.2401 Omwille van deze reden is het ook zo dat de interpretatieregel in favorem 

consumentis niet enkel geldt met betrekking tot bedingen waarover de partijen niet afzonderlijk 

hebben onderhandeld, maar ook voor clausules die wel apart zijn genegotieerd (nr. 607).2402  

                                                 
2398 Frankrijk: L. H. LECUYER en J.-B. SEUBE, "L'interprétation du contrat dans un sens favorable au consommateur" (noot 

onder Cass. fr. (2e civ.) 1 juni 2011), Defrénois 2011, (1485) n° 40154. 
2399 Frankrijk: L. H. LECUYER en J.-B. SEUBE, "L'interprétation du contrat dans un sens favorable au consommateur" (noot 

onder Cass. fr. (2e civ.) 1 juni 2011), Defrénois 2011, (1485) n° 40154. 
2400 A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 315; A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation la plus 

favorable au consommateur, principe efficace ou gadget inutile?" (noot onder Luik 27 maart 2012), For.ass. 2013, 139; A. 

GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, Waterloo, 

Kluwer, losbl., II.1.5-29.13; J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1027; J. 

WAELKENS, "Article 5 Unfair Terms Directive 93/13/EEC: Transparency and Interpretation in Consumer Contracts" in I. 

SAMOY en M. LOOS (eds.), Information and Notification Duties, Antwerpen, Intersentia, 2015, 65. Frankrijk: H. CLARET, 

"Contrats de consommation. Interprétation d'une clause ambiguë d'un contrat d'assurance" (noot onder Cass. fr. 2e  civ. 1 juni 

2011), PA 2011, 16. 
2401 A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 315; A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation la plus 

favorable au consommateur, principe efficace ou gadget inutile?" (noot onder Luik 27 maart 2012), For.ass. 2013, 139; A. 

GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, Waterloo, 

Kluwer, losbl., II.1.5-29.13; J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1027; J. 

WAELKENS, "Article 5 Unfair Terms Directive 93/13/EEC: Transparency and Interpretation in Consumer Contracts" in I. 

SAMOY en M. LOOS (eds.), Information and Notification Duties, Antwerpen, Intersentia, 2015, 66. Frankrijk: H. CLARET, 

"Contrats de consommation. Interprétation d'une clause ambiguë d'un contrat d'assurance" (noot onder Cass. fr. 2e  civ. 1 juni 

2011), PA 2011, 16. 
2402 A. CRUQUENAIRE, L'interprétation des contrats en droit d'auteur, Brussel, Larcier, 2007, 232; A. CRUQUENAIRE, 

"L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 315; A. CRUQUENAIRE, "L'incidence du droit commun des obligations sur 

les règles d'interprétation préférentielle: réflexions à partir de l'exemple des contrats relatifs au droit d'auteur", TBBR 2008, 

603; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, 

Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-29.13; J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 
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X. sloot een verzekering B.A. privé-leven met Ethias. Het contract bevatte een 

rechtsbijstandverzekering. Artikel 21 van het contract beperkte de tussenkomst van de 

verzekeraar: "L'intervention de la société mutuelle est limitée à 100% du montant du litige et, 

dans tous les cas, à 500 000 BEF par sinistre". Er ontstond onenigheid over de draagwijdte 

van de woorden "montant du litige". Ethias ging ervanuit dat "montant du litige" moest 

geïnterpreteerd worden als "l'enjeu raisonnable du litige". Wat het bedrag was, moest dan 

bepaald worden op grond van een subjectieve evaluatie van "de redelijke inzet van het geding". 

Concreet betekende dit dat Ethias zelf het al dan niet redelijke karakter van de bezwaren 

geformuleerd door de advocaat van de verzekerde moest nagaan. De verzekerde was het hier 

helemaal niet mee eens. De Gemengde Commissie Rechtsbijstand volgde de verzekerde-

consument: "à défaut de définition de la notion de 'montant du litige' la commission estime que 

cette notion doit être interprétée dans le sens le plus favorable à l'assuré, à savoir la 

réclamation formulée par l'assuré lors de l'introduction de la procédure".2403 In deze zaak gaf 

de commissie een advies in lijn met wat de consument zelf had gevraagd. Toch betekent dit 

niet dat de consument altijd moet gevolgd worden. In feite gaf de commissie hier gewoon weer 

dat de vraag van de consument in dit geval volledig overeenkwam met haar visie op wat het 

meest gunstig is voor de consument. 

Het is dan ook aangewezen om de rechter in elke zaak apart te laten oordelen wat voor de 

concrete consument het meest opportuun is.2404 Hij weet immers veelal beter welke voordelige 

wegen er voor een consument open kunnen liggen dan de consument zelf. Op het eerste zicht 

lijkt dit moelijk te verdedigen, omwille van het beschikkingsbegenisel en de lijdelijkheid van 

de rechter (artikel 1138 Ger. W.): de rechter mag geen uitspraak doen over niet gevorderde 

zaken of meer toekennen dan er door partijen gevraagd was. Dit beginsel belet echter niet dat 

de rechter een gunstigere interpretatie aanhangt dan de consument zelf heeft gevraagd, zolang 

hij maar niet ambtshalve het voorwerp van de vordering wijzigt.2405 Bovendien beschikt de 

rechter over de mogelijkheid om een schending van een regel van consumentenbescherming 

ambtshalve op te roepen.2406 Per analogie kan er bepleit worden dat de rechter, omwille van het 

                                                 
1027; P. WERY, "Les clauses abusives relatives à l'inexécution des obligations contractuelles dans les lois de protection des 

consommateurs du 14 juillet 1991 et du 12 août 2002", JT 2003, 802. 
2403 Gemengde Commissie Rechtsbijstand 15 september 2006, RGAR 2008, n° 14.419. 
2404 A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 315; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, 

"L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-29.13; J. WAELKENS, 

"De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1028; J. WAELKENS, "Article 5 Unfair Terms Directive 

93/13/EEC: Transparency and Interpretation in Consumer Contracts" in I. SAMOY en M. LOOS (eds.), Information and 

Notification Duties, Antwerpen, Intersentia, 2015, 66. Engeland: The Governors of the Peabody Trust v Mr Michael Reeve 

[2008] EWHC 1432; [2008] WL 2148300 ("I am obliged in terms of Regulation 7(2) to adopt the interpretation most favourable 

to the consumer, in other words the tenant in this case. That interpretation must in my judgment be that there can be no 

variation of the Tenancy Agreement without the agreement in writing of both parties."). 
2405 A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 315; J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het 

voordeel van de consument", TPR 2014, 1028. 
2406 Cass. 14 april 2005, Arr.Cass. 2005, 868; concl. P. DE KOSTER; JT 2005, 659, noot J. VAN COMPERNOLLE; err. JT 2005, 

796; JLMB 2005, 856, noot DE LEVAL; Pas. 2005, 862, concl. P. DE KOSTER; RABG 2005, 1663, noot R. VERBEKE; R. 

STEENNOT, "Algemene bepalingen betreffende de verkopen van producten en diensten aan consumenten", TPR 2004, 1871-

1872; R. STEENNOT, "Algemene bepalingen betreffende de verkopen van producten en diensten aan consumenten", TPR 2009, 

312; R. STEENNOT, "Sanctionering van inbreuken op het consumentenrecht: de zoektocht naar een rechtvaardige oplossing" in 

Kiezen tussen recht en rechtvaardigheid, Brugge, die Keure, 2009, 147; R. STEENNOT, "Art. VI.37 WER" in Handels- en 

economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Wetboek Economisch Recht, Boek VI., Titel 3. 

Overeenkomsten met consumenten, Mechelen, Kluwer, losbl., 6; E. SWAENEPOEL, "De onrechtmatige bedingen: evolutie naar 

het ambtshalve opwerpen van de relatieve nietigheid?" (noot onder Gent 3 maart 2004), DCCR 2005, 81; A. VAN OEVELEN, S. 

RUTTEN en F. DUPON, "Ambtshalve inroepbaarheid van Europees consumentenrecht, materieelrechtelijk en procesrechtelijk 
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beschermend karakter van de consumentenwetgeving, een grote manoeuvreerruimte moet 

hebben en dus ambtshalve de vraag van de consument kan aanpassen.2407 Het lijkt dan ook 

aangewezen dat het de rechter is die soeverein een antwoord kan geven op de vraag welke de 

meest voordelige interpretatie is voor een consument, ook al wijkt hij hiermee af van wat de 

consument hem zelf heeft gevraagd.2408 Wel moet hij er steeds over waken dat hij hierbij de 

rechten van de verdediging niet miskent.2409 

Mevrouw Cahalene was de leasehold owner van een appartement waar London Borough of 

Wandsworth (LBW) de freehold owner van was. LBW ondernam grote werken aan het hele 

appartementsblok. Zo lieten ze onder andere de houten ramen van een deel van de flats 

vervangen door PVC ramen. Dit gebeurde echter niet in het appartement dat mevrouw 

Cahalene bewoonde. LBW vorderde de betaling van 7251 pond als gevolg van de werken. 

Mevrouw Cahalene was het er niet mee eens dat zij moest bijdragen voor de vernieuwde ramen 

van de andere appartementen. Ze verwees hiervoor naar het huurcontract. Volgens haar was 

hierin niet duidelijk opgenomen dat zij zou moeten bijdragen voor herstellingen aan ramen van 

andere flats. Bijgevolg moest het contract geïnterpreteerd worden op de voor haar voordeligste 

manier, wat betekende dat ze niet kon verplicht worden te betalen. De rechter oordeelde dat er 

geen sprake was van onduidelijkheid: "There is, in my judgment, no doubt that the words in 

paragraph 2 providing for the repair and maintenance of 'the exterior of the Block' and 'all 

structural parts thereof' are apt to cover repair and maintenance of the exterior windows". 

Hierna voegde de rechter nog een interessante paragraaf toe: "Even if there were doubt as to 

the scope of paragraph 2 I am by no means sure that case law and the Unfair Contracts 

Regulations would require the doubt to be resolved in favour of the lessee in the present case. 

Paragraph 2 imposes obligations on the landlord, and in other circumstances the lessee might 

be disposed to contend that the obligations extended to the repair and maintenance of the 

windows of other flats in the block. The value of her flat and her enjoyment of it could be 

adversely affected if lack of repair of these adversely affected the appearance of the block. It 

is only the service charge consequences in a situation where the council have replaced some 

windows in the block but not hers that causes her to argue for a limited meaning to be given to 

the obligations of the council under paragraph 2. It does not seem to me that to construe the 

provision contra proferentem would require that the obligation should be construed narrowly 

or that such narrow interpretation would necessarily be the one 'most favourable to' the 

lessee". De rechter betwijfelde of de interpretatie die voorgesteld werd door de consument in 

dit geval wel de uitleg was die het meest voordelig was voor haar op lange termijn.2410  

                                                 
beschouwd" in M. ROZIE en G. STRAETMANS, Doorwerking van het Europese recht in de nationale rechterlijke praktijk, 

Antwerpen, Intersentia, 2012, 112-119; J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 

1028.  
2407 R. STEENNOT, "Art. VI.37 WER" in Handels- en economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, Wetboek Economisch Recht, Boek VI., Titel 3. Overeenkomsten met consumenten, Mechelen, Kluwer, losbl., 6; J. 

WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1028. 
2408 A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 315; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, 

"L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-29.13; J.-F. 

LECLERCQ en C. JASSOGNE, "Notions essentielles du droit des obligations contractuelles" in Traité pratique de droit 

commercial, Brussel, Kluwer, 2009, 342; R. STEENNOT, "Art. VI.37 WER" in Handels- en economisch recht. Commentaar met 

overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Wetboek Economisch Recht, Boek VI., Titel 3. Overeenkomsten met consumenten, 

Mechelen, Kluwer, losbl., 6; J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1028. 
2409 R. STEENNOT, "Art. VI.37 WER" in Handels- en economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, Wetboek Economisch Recht, Boek VI., Titel 3. Overeenkomsten met consumenten, Mechelen, Kluwer, losbl., 6; J. 

WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1028. 
2410 Engeland: Ms G C Cahalane v London Borough of Wandsworth [2008] WL 4698844. 
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 MEEST GUNSTIGE INTERPRETATIE IS UITLEGGING DIE CONSUMENT MINST BEZWAART – De 

sanctie voor het niet-opvolgen van de genoemde transparantieverplichting in 

consumentenovereenkomsten bestaat in een interpretatie in het voordeel van de consument. 

Logischerwijs is de uitleg voor de consument het meest opportuun wanneer die "zijn positie het 

minst bezwaart, of anders gezegd, die uitleg waarbij zijn rechten en bevoegdheden het ruimst 

en zijn verplichtingen het meest beperkt zijn".2411 Het gaat hier in feite over een objectieve 

interpretatie, er is geen enkele verwijzing naar de wil van de partijen. Wat de rechter moet doen, 

is de litigieuze clausule op zich onderzoeken, nagaan welke betekenissen mogelijk zijn op basis 

van de normale betekenis van de termen ervan en kiezen welke van deze betekenissen het meest 

opportuun is.2412 Het bepalen van de meest gunstige interpretatie gebeurt steeds in concreto, 

rekening houden met de particuliere situatie waarin de consument zich bevindt: wat is in voor 

deze bepaalde consument, op dit moment, gegeven de omstandigheden, het meest 

opportuun?2413 Bij het achterhalen van de normale betekenis, mag de rechter gebruik maken 

van allerhande hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld de elementen van het dossier, de aard van het 

geschil en de praktijken die de contractsluiting voorafgaan.2414 Het is belangrijk te kijken naar 

de bewoordingen van in favorem consumentis: wat de rechter moet proberen te vinden, is de 

gunstigste interpretatie. Dit betekent dat zijn appreciatiemarge niet zeer breed is. Hij moet niet 

een mogelijke, voor de consument interessante, uitlegging geven, maar op zoek gaan naar de 

voor de consument méést opportune interpretatie.2415 Hierbij moet wel een kanttekening 

                                                 
2411 J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1027; J. WAELKENS, "Article 5 Unfair 

Terms Directive 93/13/EEC: Transparency and Interpretation in Consumer Contracts" in I. SAMOY en M. LOOS (eds.), 

Information and Notification Duties, Antwerpen, Intersentia, 2015, 56. Nederland: M. L. HENDRIKSE, "Uitleg van 

verzekeringsvoorwaarden", NTHR 2008, 141-142; M. L. HENDRIKSE, "Verzekeringsrecht en algemene voorwaarden" in M. L. 

HENDRIKSE, P. H. J. G. VAN HUIZEN en J. G. J. RINKES, Verzekeringsrecht praktisch belicht, Deventer, Kluwer, 2008, 29. 
2412 A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 315; A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation la plus 

favorable au consommateur, principe efficace ou gadget inutile?" (noot onder Luik 27 maart 2012), For.ass. 2013, 139; A. 

GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, Waterloo, 

Kluwer, losbl., II.1.5-29.13; P. WERY, Droit des obligations. 1: Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 516; J. 

WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1029. 
2413 J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1029. Frankrijk: H. CLARET, "Contrats 

de consommation. Interprétation d'une clause ambiguë d'un contrat d'assurance" (noot onder Cass. fr. 2e  civ. 1 juni 2011), PA 

2011, 16. 
2414 Artikel VI. 37§2, tweede alinea WER. Deze bepaling komt ongeveer overeen met het vroegere artikel 94/14§1 WHPC: 

"De overeenkomsten en de leveringsvoorwaarden van producten en diensten aan de consumenten kunnen onder meer worden 

geïnterpreteerd aan de hand van de reclameboodschappen en handelspraktijken die er rechtstreeks verband mee houden"; A. 

CRUQUENAIRE, "Les clauses abusives en pratique: quelques réflexions sur l'interprétation des dispositions contractuelles et son 

incidence sur leur possible qualification en clauses abusives" in Actualités de droit commercial, Limal, Anthemis, 2010, 146, 

157-158; F. BOGAERT en B. VAN BAEVEGHEM, "Contractuele aspecten van de wet marktpraktijken" in Economisch recht: 

ondernemingen, concurrenten en consumenten, Mechelen, Kluwer, 2011, 26; S. LEBEAU, "L'application de la LPMPC à la 

location immobilière", Jurim Pratique 2012, 217; R. STEENNOT, F. BOGAERT, D. BRULOOT en D. GOENS, Wet Marktpraktijken, 

Antwerpen, Intersentia, 2010, 197; J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1029; 

P. WERY, "Les clauses abusives relatives à l'inexécution des obligations contractuelles dans les lois de protection des 

consommateurs du 14 juillet 1991 et du 12 août 2002", JT 2003, 802. 
2415 Rb. Brussel 8 mei 2006, TBBR 2006, 436; A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 315; I. 

DEMUYNCK, "Interpretatie van verzekeringsovereenkomsten" (noot onder Vred. Sint-Kwintens-Lennik 13 november 2000), 

DCCR 2002, 78; P. ERNEUX, "Promotions immobilières et protection du consommateur. Pratique contractuelle des ventes 

d'immeubles et loi sur les pratiques du commerce", Jurim Pratique 2008, 188; 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, 50; J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het 

voordeel van de consument", TPR 2014, 1030; J. WAELKENS, "Article 5 Unfair Terms Directive 93/13/EEC: Transparency and 

Interpretation in Consumer Contracts" in I. SAMOY en M. LOOS (eds.), Information and Notification Duties, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 67; P. WERY, "Les clauses abusives relatives à l'inexécution des obligations contractuelles dans les lois de 
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gemaakt worden: enkel enigszins redelijke lezingen van een beding mogen in aanmerking 

genomen worden.2416 Hierin onderscheidt de regel zich van de gemeenrechtelijke bepaling 

contra stipulatorem, waarbij de litigieuze clausule niet in de voor de promissor méést 

voordelige zin moet uitgelegd worden, maar een gunstige uitleg volstaat.2417  

Een man ging een pensioenspaarverzekering aan bij Axa France. De verzekering voorzag: 

"UAP-VIE majorera votre compte de la façon suivante: de la onzième année et jusqu'à la 

quinzième année incluse. UAP-VIE investit sur votre compte 110 % de votre prime périodique 

annuelle". De man ging ervanuit dat hij, wanneer hij op pensioen ging, jaarlijks 110 % van het 

bedrag zou krijgen dat hij voordien jaarlijks had gespaard. Axa interpreteerde het beding echter 

alsof er stond: "de la 11e à la 15e année, UAP investira sur votre compte votre prime 

périodique annuelle majorée de 10 %." De man ging hier niet mee akkoord en eiste een som 

van 1325 euro. De feitenrechter besloot tot "une confusion dans l'interprétation des clauses du 

contrat qui a sa source dans l'ambiguïté rédactionnelle". De sanctie die de rechter uitsprak, 

was de betaling van een schadevergoeding van 500 euro. Het Hof van Cassatie casseerde deze 

beslissing op basis van een foute invulling van artikel L133-2 Code de la Consommation. Er 

was dubbelzinnigheid, zodat de voor de consument meest gunstige interpretatie diende 

aangehangen te worden. Een schadevergoeding van 500 euro was niet de meest opportune 

mogelijkheid die er openstond voor de cliënt, aangezien de premie die had moeten betaald 

worden een groter bedrag omvatte.2418  

 MINST GUNSTIGE INTERPRETATIE KAN IN DE PRAKTIJK MEEST GUNSTIG ZIJN VOOR DE 

CONSUMENT – Het mag contradictorisch klinken, maar in sommige gevallen moet de rechter 

de minst gunstige interpretatie voor de consument uitkiezen.2419 Dit is zo wanneer de rechter 

oordeelt dat de clausule in geen enkele interpretatie een voordeel voor de consument kan 

opleveren. Dan is een uitleg die de nietigheid tot gevolg heeft, meer opportuun voor de 

consument dan een interpretatie in in favorem consumentis, omdat het beding, zelfs in zijn 

voordeel uitgelegd, nog steeds onaantrekkelijk is voor hem.2420 Het hele beding wordt dan nietig 

                                                 
protection des consommateurs du 14 juillet 1991 et du 12 août 2002", JT 2003, 803; P. WERY, "L'interprétation contra 

proferentem" (noot onder Bergen 13 januari 2005), JLMB 2005, 1053. Frankrijk: Cass. fr. (1e civ.) 11 maart 2010, EDC 2010, 

noot N. SAUPHANOR-BROUILLAUD. Engeland: Ms G C Cahalane v London Borough of Wandsworth [2008] WL 4698844. 
2416 J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1030; J. WAELKENS, "Article 5 Unfair 

Terms Directive 93/13/EEC: Transparency and Interpretation in Consumer Contracts" in I. SAMOY en M. LOOS (eds.), 

Information and Notification Duties, Antwerpen, Intersentia, 2015, 67. Nederland: M. L. HENDRIKSE, "De contra proferentem-

regel en het notariaat", WPNR 2000, 521. 
2417 Contra: Frankrijk: Colmar 23 januari 2013, n° 10/05508 ("Attendu que même s'il y avait eu une ambiguïté réelle, celle ci 

aurait conduit à interpréter la stipulation dans le sens le plus favorable à celui qui s'engage conformément à l'article 1162 du 

Code civil."). 
2418 Frankrijk: Cass. fr. (1e civ.) 11 maart 2010, EDC 2010, noot N. SAUPHANOR-BROUILLAUD. 
2419 J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 999; J. WAELKENS, "Article 5 Unfair 

Terms Directive 93/13/EEC: Transparency and Interpretation in Consumer Contracts" in I. SAMOY en M. LOOS (eds.), 

Information and Notification Duties, Antwerpen, Intersentia, 2015, 68. Contra R. STEENNOT, "Art. VI.37 WER" in Handels- 

en economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Wetboek Economisch Recht, Boek VI., Titel 3. 

Overeenkomsten met consumenten, Mechelen, Kluwer, losbl., 6. 
2420 J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 999; J. WAELKENS, "Article 5 Unfair 

Terms Directive 93/13/EEC: Transparency and Interpretation in Consumer Contracts" in I. SAMOY en M. LOOS (eds.), 

Information and Notification Duties, Antwerpen, Intersentia, 2015, 68. Nederland: J. HIJMA, Algemene voorwaarden, 

Deventer, Kluwer, 2010, 34; M. B. M. LOOS, Algemene voorwaarden, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2013, 176; M. 

H. WISSINK, "Europese uitleg van onduidelijke algemene voorwaarden" in BW-Krant Jaarboek 1995, Arnhem, Gouda Quint, 

1995, 166. Engeland: H. MACDONALD, "But which Interpretation favours the Consumer", C&CC 1997, 9; THE LAW 

COMMISSION, Consultation Paper No 166, THE SCOTTISH LAW COMMISSION, Discussion Paper No 119, 
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kan verklaard en toont geen nadelige invloed op de consument (nrs. 665 en volgende).2421 Niet 

elk onduidelijk of dubbelzinnig beding is onrechtmatig.2422 Welke van de twee opties het 

voordeligst is voor de consument, verschilt van zaak tot zaak. 

Een dame ontving vanwege het bedrijf Postina een mailing in de volgende bewoordingen: 

"Betreft: Uw tegoed op onze Geluksrekening. Geachte mevrouw, zoals u weet, heeft "postina 

international" het aanzienlijke bedrag t.w.v. fl. 7 300,00 op een rekening voor u gestort. Helaas 

kon het bedrag tot op heden nog niet uitbetaald worden. (…) Laat uw tegoed toch niet 

vervallen! Maar hiervoor moet u eerst het bedrag bij mevrouw Lauro aanvragen. Stuur 

daarom vandaag nog uw Tegoed-Bewijs samen met uw testbestelling aan mevrouw Lauro. (…) 

Onmiddellijk nadat mevrouw Lauro bericht van u ontvangen heeft, zal ze mij berichten en mij 

de overeengekomen verplichting voor de uitbetaling geven. (…)". De dame gaf gevolg aan deze 

brief en eiste de prijs op. Postina weigerde dit echter te doen onder verwijzing naar haar 

algemene voorwaarden: "De uitkering gebeurt door ons verzendhuis volgens het principe van 

toeval. Contant geld wordt meervoudig verdeeld in verschillende eenheden binnen de 

overeenstemmende categorie, die bepaald wordt door het aantal binnengekomen tegoed-

bewijzen met opgekleefde tegoed-zegel. Prijzen kleiner dan fl. 5,= worden door de hoge kosten 

niet uitbetaald, die komen in een jackpot, die bij een latere uitkering wordt ingezet. De 

sluitingsdatum voor deze actie is 31 januari 1999. Heb er s.v.p. begrip voor, dat de deelname 

afhankelijk van een bestelling is. Onze medewerkers en hun familieleden zijn van deelname 

uitgesloten. De juridische weg is uitgesloten. Uit organisatorische redenen is het niet mogelijk, 

schriftelijke of telefonische uitleg over het winspel te geven." De rechter oordeelde dat de 

bepalingen van de mailing het transparantiebeginsel van artikel 5 van de Richtlijn Oneerlijke 

Bedingen schonden. Hij verbond hier als sanctie echter niet een interpretatie in het voordeel 

                                                 
htttp://lawcommission.justice.gov.uk/docs/cp166_Unfair_Terms_In_Contracts_Consultation.pdf, 49; C. WILLETT, "The 

Directive on Unfair Terms in Consumer Contracts and its implementation in the United Kingdom", ERPL 1997, 231; C. 

WILLETT, Fairness in consumer contracts: the case of unfair terms, Aldershot, Ashgate Publishing Ltd., 2007, 260-262; C. 

WILLETT, "The functions of transparency in regulating contract terms: UK and Australian approaches", ICLQ 2011, 379-380. 
2421 J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1030; J. WAELKENS, "Article 5 Unfair 

Terms Directive 93/13/EEC: Transparency and Interpretation in Consumer Contracts" in I. SAMOY en M. LOOS (eds.), 

Information and Notification Duties, Antwerpen, Intersentia, 2015, 68. Contra A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation la plus 
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Rechtsvergelijkend: P. CSERNE, "Policy considerations in contract interpretation: the contra proferentem rule from a 

comparative law and economics perspective" in G. RADHIKA, Contract Theory - Corporate Law, Hyderabad, ICFAI University 

Press, 2009, 96; E. FERRANTE, "Contractual Disclosure and Remedies under the Unfair Contract Terms Directive" in G. 

HOWELLS, A. JANSSEN en R. SCHULZE (eds.), Information Rights and Obligations: A Challenge for Party Autonomy and 

Transactional Fairness, Ashgate, Aldershot, 2004, 123; 
2422 E. VAN DEN HAUTE, "Le règlement général des opérations de banque et les clauses abusives: vers la consécration du concept 

du 'consommateur responsable'?" (noot onder Luik 26 januari 2007), Bank Fin. R. 2007, 355; J. WAELKENS, "De 

interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 999; J. WAELKENS, "Article 5 Unfair Terms Directive 

93/13/EEC: Transparency and Interpretation in Consumer Contracts" in I. SAMOY en M. LOOS (eds.), Information and 

Notification Duties, Antwerpen, Intersentia, 2015, 68. 
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van de consument aan, maar wel een buiten toepassing verklaring van de onbegrijpelijke 

bedingen op grond van artikel 6:248 lid 2 Nederlands BW.2423  

D. Sanctie: nietigheid van onbegrijpelijke clausules 

 ONBEGRIJPELIJKE CLAUSULE IS ONRECHTMATIG EN DAAROM NIETIG – In de situatie waar 

geen enkele mogelijke betekenis valt af te leiden uit een beding, kan de rechter niet de meest 

opportune lezing van de clausule uitkiezen, want er is geen mogelijke uitleg. Een oplossing 

voor deze situatie bestaat erin de onbegrijpelijke clausule nietig te verklaren, omdat het een 

onrechtmatig beding uitmaakt.2424 Zo oordeelde het Hof van Justitie in Commissie v Nederland 

dat een beding dat niet voldoet aan de transparantieverplichting als onrechtmatig kan worden 

gezien.2425 

In deze zaak was de vraag aan de orde of Nederland de bepalingen van Richtlijn 93/13/EEG 

wel volledig had omgezet. Het Hof oordeelde dat het transparantieverbod niet in het 

Nederlandse recht was ingeschreven en veroordeelde Nederland. Het Hof verwees hierbij 

expliciet naar paragrafen 26-31 van de conclusie van advocaat-generaal TIZZANO. Vooral 

relevant is §27: "First, it should be recalled that Article 4(2) of the Directive expressly provides 

that, if terms are obscure or ambiguous, even those relating to the definition of the main subject 

matter of the contract or to the adequacy of the price and remuneration, on the one hand, as 

against the services or goods supplied in exchange, on the other, may be regarded as unfair. 

This means, clearly and unambigiously, that the consumer may rely on such terms for the 

purposes of securing the protection guaranteed him under Article 6(1) of the Directive, that is 

to say, for a ruling that he is not bound by those terms".2426 SWAENEPOEL merkt terecht op dat 

hieruit kan worden gededuceerd dat onduidelijke of onbegrijpelijke bedingen oneerlijk kunnen 

zijn omwille van het gebrek aan transparantie.2427 

                                                 
2423 Nederland: Rb. Roermond 25 januari 2001, LJN AA9651, www.rechtspraak.nl.  
2424 Artikel VI.82, 2e lid WER ("Voor de beoordeling van het onrechtmatige karakter wordt tevens rekening gehouden met het 

in artikel VI.37, §1, bepaalde vereiste van duidelijkheid en begrijpelijkheid van het beding."); 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, 51; E. SWAENEPOEL, 

Toetsing van het contractuele evenwicht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 523; J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het 

voordeel van de consument", TPR 2014, 1040; J. WAELKENS, "Article 5 Unfair Terms Directive 93/13/EEC: Transparency and 

Interpretation in Consumer Contracts" in I. SAMOY en M. LOOS (eds.), Information and Notification Duties, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, 71. Zie ook E. SWAENEPOEL, Toetsing van het contractuele evenwicht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 520-

521. Nederland: Artikel 6:233 sub a Nederlands BW ("Een beding in algemene voorwaarden is vernietigbaar indien het, gelet 

op de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden zijn tot stand gekomen, de wederzijds 

kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval, onredelijk bezwarend is voor de wederpartij"); 

M. L. HENDRIKSE, "Uitleg van verzekeringsvoorwaarden", NTHR 2008, 146; M. L. HENDRIKSE, "Verzekeringsrecht en 

algemene voorwaarden" in M. L. HENDRIKSE, P. H. J. G. VAN HUIZEN en J. G. J. RINKES, Verzekeringsrecht praktisch belicht, 

Deventer, Kluwer, 2008, 28; M. L. HENDRIKSE, "De reikwijdte van het contra-proferentembeginsel in het verzekeringsrecht", 

NTHR 2010, 95-103; J. HIJMA, Algemene voorwaarden, Deventer, Kluwer, 2003, 34; M. B. M. LOOS, Algemene voorwaarden, 

Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2013, 173-174; R. P. J. L. TJITTES, "Uitleg van schriftelijke contracten", RMT 2005, 

20. Rechtsvergelijkend: Zie ook P. CSERNE, "Policy considerations in contract interpretation: the contra proferentem rule from 

a comparative law and economics perspective" in G. RADHIKA, Contract Theory - Corporate Law, Hyderabad, ICFAI 

University Press, 2009, 92. 
2425 E. SWAENEPOEL, Toetsing van het contractuele evenwicht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 521; J. WAELKENS, "De 

interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1040. 
2426 Europa: HvJ 10 mei 2001, C-144/99, Commissie v. Koninkrijk der Nederlanden, http://curia.europa.eu. 
2427 E. SWAENEPOEL, Toetsing van het contractuele evenwicht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 521. 

http://curia.europa.eu/
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§2. Contra venditorem-regel 

A. Inleiding: driefasen-uitlegmodel 

 CONTRA VENDITOREM-REGEL WERKT IN DRIE FASEN – De regel contra venditorem is 

opgebouwd uit twee componenten. Aan de ene kant bevat de regel een verplichting tot 

duidelijkheid in koopcontracten.2428 Aan de andere kant bevat de regel een 

interpretatievoorschrift.2429 Men zou hieruit kunnen afleiden dat de bepaling, net zoals de regel 

in favorem consumentis, een uitlegging voorschrijft volgens het "tweefasen-uitlegmodel" (nr. 

653). In een eerste fase moet de rechter dan peilen naar het vervullen van de 

transparantievereiste. In een tweede fase zou de feitenrechter de overeenkomst dan moeten 

interpreteren in het nadeel van verkoper. De parallel trekken met de regel in favorem 

consumentis, lijkt onvermijdelijk. Enkele caveats zijn hier echter aangewezen. Ten eerste kan 

hier geen sprake zijn van een tweefasig model, maar moet er met drie fasen gewerkt worden. 

In tegenstelling tot de regel in favorem consumentis, staat de regel contra venditorem immers 

onderaan in de hiërarchie van de interpretatieregels. Dit betekent dat de rechter, wanneer niet 

aan de transparantievereiste voldaan is (1e fase), voor hij contra venditorem mag inroepen (3e 

fase), eerst moet nagaan of de gemeenschappelijke partijwil niet kan achterhaald worden (2e 

fase) (nr. 670). Een tweede verschil is het gevolg van het feit dat de transparantieverplichting 

bij koopcontracten op een andere manier wordt ingevuld dan in consumentencontracten (nr. 

670). Deze wordt namelijk gelijkgesteld aan een plicht tot het verschaffen van de nodige 

informatie vanwege de verkoper aan de koper (nrs. 667 en volgende). Tijdens de eerste fase 

kijkt de rechter dus na of de verkoper zich wel van zijn informatieplicht heeft gekweten. Doet 

hij dit niet, dan ondergaat hij mogelijkerwijs een subsidiaire interpretatie in zijn nadeel. Doet 

hij dit wel, dan is het nog steeds mogelijk dat de koopovereenkomst dubbelzinnig is. In dat 

geval kan er nog steeds, bij onmogelijkheid de bedoeling van de partijen te achterhalen, een 

interpretatie in zijn nadeel gebeuren. Bovendien kan het niet voldoen aan de 

informatieverplichting ook andere gevolgen met zich meebrengen. In feite bestaat de eerste fase 

in koopovereenkomsten dus uit twee componenten: aan de ene kant het nagaan of de 

mededelingsplicht vervuld is en aan de andere kant het onderzoek of de overeenkomst wel 

duidelijk is. De rechter moet dus in de eerste fase "voorlopig interpreteren", want zonder 

interpretatie kan men natuurlijk niet nagaan of er verschillende lezingen van een beding 

mogelijk zijn. Deze voorlopige interpretatie kan resulteren in drie uitkomsten. Ten eerste kan 

de rechter concluderen dat er voldoende informatie verstrekt is en dat het contract duidelijk is. 

Een tweede mogelijkheid is dat de rechter vindt dat er wel aan de meldingsplicht is voldaan, 

maar dat er zich nog steeds onduidelijke clausules in het contract bevinden. Ten derde kan de 

rechter besluiten tot een schending van de informatieplicht. In de twee laatste gevallen liggen 

                                                 
2428 Artikel 1602 BW ("De verkoper is verplicht duidelijk te verklaren waartoe hij zich verbindt. Ieder duister of dubbelzinnig 

beding wordt tegen de verkoper uitgelegd."). Frankrijk: Artikel 1602 CC ("Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à 

quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur."). 
2429 Artikel 1602 BW ("De verkoper is verplicht duidelijk te verklaren waartoe hij zich verbindt. Ieder duister of dubbelzinnig 

beding wordt tegen de verkoper uitgelegd."). Frankrijk: Artikel 1602 CC ("Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à 

quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur."). 
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er opnieuw twee wegen open voor de gedingbeslisser: interpretatie, eerst volgens de 

gemeenschappelijke partijbedoeling en zonodig in het nadeel van de verkoper (nrs. 673 en 

volgende), ofwel een andere sanctie (nrs. 677 en volgende).  

Een mooi voorbeeld van deze gefaseerde aanpak is een vonnis van de rechtbank van 

koophandel te Kortrijk. In een verkoopbevestiging werd het verkochte goed als volgt 

beschreven: "50.000 lm. juteweefsel T 170 – 220 cm. breed, 3 % vetgehalte met jutezelfkant. 

Rollenlengte ongeveer 1.000 m. zo mogelijk ongeveer 1.500 meter. Prijs: 12,70 fr. per lm." De 

partijen konden het niet eens worden over de juiste betekenis van T 170. Betekende dit 1701 

gr./ m2, zodat de vermelding een gewicht aangaf, of ging het hier om een type van vezel, zodat 

het om een eigensoortig weefsel ging? De rechter verwees naar artikel 1602, 1e lid BW en 

oordeelde dat hier een duister en dubbelzinnig beding aan de orde was. Vervolgens richtte hij 

zich op de gemeenrechtelijke interpretatieregels door te verwijzen naar artikel 1158 BW en 

artikel 1159 BW. Het was mogelijk de ideale gemeenschappelijke bedoeling van de partijen te 

achterhalen: "Dat bij de verkoop van jute-weefsel het voorwerp normaal en gewoonlijk wordt 

aangeduid met het gewicht, de breedte, het oliegehalte en de rollengte, zodat de koper terecht, 

volgens hetgeen gewoonlijk gebeurt, de 170 heeft aangezien als het gewicht; dat bovendien de 

vermelding van 3 % vetgehalte in de orderbevestiging duidelijk verwijst naar en op een 

aangegeven gewicht, hetwelk niet anders kan zijn dan 170." Hoewel dit onnodig was, 

aangezien de bedoeling al gebleken was, nam de rechter ook de derde stap in de redenering: 

"Dat de T 170 behoort tot de verbintenis van de verkoper; dat dit duister en dubbelzinnig 

beding hier moet uitgelegd worden tegen de verkoper."2430  

B. Transparantieverplichting 

 VERPLICHTING VAN DE VERKOPER TOT INFORMATIEVERSCHAFFING – De 

transparantieverplichting in koopcontracten, een plicht die op de schouders van de verkoper 

rust,2431 heeft in België en Frankrijk een wettelijke neerslag gevonden in artikel 1602, 1e lid 

BW/CC: "De verkoper is verplicht duidelijk te verklaren waartoe hij zich verbindt."2432 In 

Nederland was deze plicht in het artikel 1509 oud Nederlands BW opgenomen. De huidige 

Nederlanse contra venditorem-bepaling, bevat, als onderdeel van de contra proferentem-regel 

sensu lato, geen expliciete duidelijkheidsvereiste meer. De gemeenrechtelijke 

mededelingsverplichting (nr. 671) speelt echter ook bij koop, zodat men vaak verwijst naar "de 

spreekplicht" van de verkoper.2433 Letterlijk geeft de bepaling een transparantieverplichting, 

een plicht tot duidelijkheid bij het aangaan van verbintenissen, weer. In de praktijk vult men 

deze transparantieverplichting echter in als een precontractuele informatieplicht van de 

                                                 
2430 Kh. Kortrijk 18 december 1969, RW 1969-70, 1587. 
2431 A. CHRISTIAENS, "Art. 1602 BW" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., z.p. 
2432 Artikel 1602, 1e lid BW ("De verkoper is verplicht duidelijk te verklaren waartoe hij zich verbindt."). Frankrijk: Artikel 

1602 CC, 1e lid ("Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige."). 
2433 Nederland: HR 10 april 1998, NJ 1998, 666, noot W. M. KLEIJN ("Met andere woorden, het Hof had eerst moeten 

onderzoeken of Vinck en Van Rosberg een (verdergaande) spreekplicht hebben geschonden."); Arnhem 22 december 1981, NJ 

1983, 41 ("De stelling dat elke koper van onroerend goed de plicht heeft het kadaster te raadplegen op straffe van verval van 

het recht zich later op dwaling of bedrog te beroepen, gaat in elk geval niet op nu de verkoper zijn spreekplicht schond."); W. 

M. KLEIJN, noot onder HR 10 april 1998, NJ 1998, 666; W. M. KLEIJN, noot onder HR 21 juni 2002, NJ 2004, 128; P. KLIK, 

noot onder Amsterdam 16 oktober 1997, M en R 1999, 58 . 
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verkoper.2434 Als de verkoper op een duidelijke manier zijn verbintenissen moet uiteenzetten, 

dan ligt op hem immers a fortiori de plicht zijn verplichtingen te vermelden.2435 "Informatie 

geven" is een vorm van "verklaren waartoe hij zich verbindt".2436 Een dergelijke invulling van 

de transparantievereiste past perfect binnen het kader van de ratio van de contra venditorem-

bepaling: deze wil verhelpen aan de zwakheid van de koper, die voortkomt uit het feit dat de 

koper het verkochte goed vaak minder goed kent dan de verkoper (nr. 637). Het is binnen deze 

achtergrond niet meer dan logisch dat op de verkoper de plicht rust dit onevenwicht in 

informatie te vermijden. De verkoper moet, nog voor de koop wordt gesloten, aan deze 

voorwaarde voldoen.2437 De verplichting past dan ook in de loyauteitsplicht die op partijen ligt 

in de periode van de totstandkoming van het contract.2438 De informatieplicht gaat verder nadat 

het contract gesloten is, maar de rechtsgrond is in dat geval eerder de uitvoering van de 

overeenkomst te goeder trouw dan de plicht tot het bieden van precontractuele informatie, 

aangezien deze laatste regel slechts speelt bij de totstandkoming van het contract.2439 

                                                 
2434 M. BERLINGIN, "La formation dynamique du contrat de vente" in Manuel de la vente, Waterloo, Kluwer, 2010, 54; A. 

CHRISTIAENS, "Art. 1602 BW" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., z.p.; H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité élémentaire de droit civil belge. 

4: Les principaux contrats (1re partie), Brussel, Bruylant, 1997, 174; I. SAMOY, "Het toepassingsdomein van de verschillende 

koopregelingen in kaart gebracht (gemeenrechtelijke koop, consumentenkoop en internationale koop), met bijzondere aandacht 

voor gemengd gebruik en gemengde overeenkomsten, TBBR 2009, 80. Frankrijk: Colmar 23 augustus 2005, n° JurisData 

2005-288607 ("N'a pas manqué à son obligation d'information tirée de l'article 1602 du Code civil, le vendeur d'un portail et 

de portillons en pin sylvestre. […]); O. BARRET, "Vente (3° effets)" in Répertoire de droit civil, Parijs, Editions Dalloz, losbl., 

n° 706; D. FENOUILLET, "Obligation d'information" (noot onder Cass. fr. (1e civ.) 11 mei 2009), RDC 2009, 1415; B. GELOT, 

Finalités et méthodes objectives d'interprétation des actes juridiques, Parijs, LGDJ, 2003, 299-302; A. GOSSEMENT, "Les 

conditions de l'action directe en responsabilité civile du vendeur d'un sol pollué par son sous-acquéreur, au terme d'une chaîne 

de contrats de vente", PA 2004, (6) I B 1; C. GRIMALDI, "Paradoxes autour de l'interprétation des contrats", RDC 2008, (207) 

n° 25; M. MIGNOT, "Fasc. unique: VENTE. Obligations du vendeur. Interprétation du contrat" in JurisClasseur Civil Code, 

losbl., n° 13; G. PIGNARRE, "L'obligation de renseignements envisagée dans ses rapports avec la situation juridique du vendeur" 

(noot onder Cass. fr. (3e civ. 21 februari 2001), Recueil Dalloz 2002, 932; G. RAYMOND, "Directive consommateurs n° 

2011/83/UE du 25 octobre 2011", Contrats Concurrence Consommation 2012, étude 3, n° 12; P. SAVIN en Y. MARTINET, 

"Contenu et portée de l'obligation d'information du vendeur d'un terrain sur lequel a été exploitée une installation classée" (noot 

onder Cass. fr. (3e civ.) 12 januari 2005), La Semaine Juridique Edition Générale 2006, II, 10033. Contra: België: A. DE 

BOECK, "[Wilsgebreken] Bedrog" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak 

en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Antwerpen, Kluwer, 2004, 38 en A. DE BOECK, "De wilsgebreken 

dwaling en bedrog vandaag, responsabilisering en ankerplaats voor de precontractuele informatieverplichting" in R. VAN 

RANSBEECK (ed.), Wilsgebreken, Brugge, die Keure, 2006, 81. DE BOECK vindt dat in artikel 1602 BW geen informatieplicht 

vervat zit, maar enkel een interpretatieregel. Dit is echter fout: enkel het tweede lid van het artikel vormt de interpretatieregel, 

terwijl het eerste lid een andere inhoud heeft.  
2435 Frankrijk: O. BARRET, "Vente (3° effets)" in Répertoire de droit civil, Parijs, Editions Dalloz, losbl., n° 706; M. MIGNOT, 

"Fasc. unique: VENTE. Obligations du vendeur. Interprétation du contrat" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 13.  
2436 Frankrijk: M. MIGNOT, "Fasc. unique: VENTE. Obligations du vendeur. Interprétation du contrat" in JurisClasseur Civil 

Code, losbl., n° 13. 
2437 A. CHRISTIAENS, "Art. 1602 BW" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., z.p. 
2438 Frankrijk: M. MIGNOT, "Fasc. unique: VENTE. Obligations du vendeur. Interprétation du contrat" in JurisClasseur Civil 

Code, losbl., n° 13. 
2439 A. CHRISTIAENS, "Art. 1602 BW" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., z.p ; A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming 

en uitvoering van overeenkomsten. Grondslagen, draagwijdte en sancties, Antwerpen, Intersentia, 2000, 356. Contra H. DE 

PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité élémentaire de droit civil belge. 4: Les principaux contrats (1re partie), Brussel, 

Bruylant, 1997, 174, waar de informatieplicht tijdens de uitvoering van het contract ook op artikel 1602, 1e lid BW wordt 

gesteund. A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS wijst ter ondersteuning op Bergen 2 november 1988, JT 1990, 259; TBH 1991, 227. In 

dit arrest geeft het Hof van Beroep inderdaad weer dat de verkoper die na levering en facturatie kennis krijgt van het niet-

conform gebruik van het verkochte materiaal, de plicht heeft de koper van de ongeschiktheid van het materiaal voor dergelijk 

gebruik te verwittigen en dat hij, wanneer hij dit niet doet, tekortschiet in zijn informatieverplichting ten overstaan van de koper 
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 VOORWERP VAN DE INFORMATIEPLICHT IS IDENTIFICATIE VAN HET VERKOCHTE GOED – De 

informatieplicht die op de verkoper ligt, omvat verschillende aspecten. In eerste instantie moet 

hij informatie bieden over de identificatie van het verkochte goed.2440 Alle elementen die 

kunnen bijdragen tot de identificatie van het te leveren goed moeten gepreciseerd worden.2441 

Zonodig moet de verkoper het initiatief nemen om deze elementen vast te leggen in een 

geschrift, dat duidelijk en leesbaar is.2442 DOMAT omschreef al wat de informatieplicht allemaal 

concreet omvat.2443 Identificatie gebeurt aan de hand van een omschrijving van het verkochte 

goed en van de onderdelen ervan.2444 Daarnaast vallen ook een beschrijving van de typische 

                                                 
die zich uitstrekt tot na het sluiten van de overeenkomst. In dit arrest is echter geen expliciete verwijzing te vinden naar artikel 

1602, 1e lid BW. 
2440 Frankrijk: M. MIGNOT, "Fasc. unique: VENTE. Obligations du vendeur. Interprétation du contrat" in JurisClasseur Civil 

Code, losbl., n° 4, 15. 
2441 Frankrijk: M. MIGNOT, "Fasc. unique: VENTE. Obligations du vendeur. Interprétation du contrat" in JurisClasseur Civil 

Code, losbl., n° 15. 
2442 Frankrijk: Cass. fr. (1e civ.) 13 april 1999, Bull. civ. I, n° 139 (De verkoper voldeed niet aan zijn informatieplicht omdat 

hij de koper geen bestelbon had overgemaakt met de eigenschappen, het model en de prijs van de verkochte wagen.); Papeete 

25 april 1996, n° JurisData 1996-048326 ("L'acte sous seing privé ne permettant pas d'établir avec précision la nature et la 

consistance du bien dont la vente était envisagée, aucun renseignement d'abornement n'y figurant, ni aucune précision sur 

l'importance des surfaces planes et pentues, il s'ensuit qu'il y a lieu de retenir l'existence d'un désaccord sur la chose qui a été 

vendue, et que le doute qui en procède ne saurait profiter au vendeur."); Parijs 18 maart 1999, n° JurisData 1999-022737 ("Il 

est de principe, en application de l'article 1602 du code civil que tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur. 

Il suit, qu'à défaut de spécifications propres à identifier la toile vendue comme accessoire d'un premier tableau, imputable au 

premier chef au vendeur, la valeur par équivalent, sanction de l'impossibilité de restituer, doit être ramenée à sa juste 

proportion laquelle ne saurait dépasser 20 pour cent du prix global, soit donc 20000."); Colmar 7 februari 1997, n° JurisData 

1997-049017 (Een verkoper stelde bestelbon op waarmee hij een eerste bestelbon wijzigde. De tweede bon was echter 

onduidelijk. "Il résulte des dispositions de l'article 1602 du code civil que le bon de commande qui comporte une quelconque 

ambiguité s'interprète en faveur de l'acquéreur."); M. MIGNOT, "Fasc. unique: VENTE. Obligations du vendeur. Interprétation 

du contrat" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 15. 
2443 Frankrijk: J. DOMAT, Les lois civiles dans leur ordre naturel, Parijs, Ed. Jean Baptise Coignard, 1696, 52. 
2444 Frankrijk: Cass. fr. (3e civ.) 1 juli 1998, Bull. civ. 1998, III, 103; D. 1999, somm. 13, noot G. PAISANT (De verkoper van 

een bouwgrond moet de mogelijke koper informeren van het bestaan van een erfdienstbaarheid op de grond, ook al verhindert 

deze erfdienstbaarheid niet het bouwen op de verkochte grond.); Montpellier 28 april 2009, n° JurisData 2009-010855 ("Le 

vendeur d'un appartement doit informer l'acheteur du fait que l'immeuble se trouve dans le périmètre d'un monument 

historique, la terrasse que l'acheteur souhaitait acquérir avec l'appartement ne sera réalisable qu'avec l'autorisation de 

l'architecte des bâtiments de France et qu'en tout état de cause, son coût sera particulièrement important pour l'acheteur."); 

Parijs 2 maart 1989, n° JurisData 1989-020905 (Een verkoper die een onroerend goed verdeelt in verschillende appartementen 

en deze daarna apart verkoopt, moet zorgen dat er in elk appartement een teller voor water en elektriciteit aanwezig is, of moet 

op basis van onder andere artikel 1602 BW duidelijk aangeven dat deze installatie voor rekening van de koper is.); Parijs 2 

november 1994, n° JurisData 1994-024677 ("Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Le vendeur a 

manqué à ses obligations dès lors que les plans ne permettent que difficilement de savoir s'ils comportent ou non des vide-

ordures. L'acheteur n'ayant pas été correctement informé sur les caractéristiques de la chose vendue, il s'ensuit qu'il a droit à 

une compensation financière du fait de l'absence des vide-ordures."); Besançon 26 juni 2013, n° 11/01981, 

www.lexisnexis.com ("Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 1602 du code civil, le vendeur est tenu d'expliquer clairement 

ce à quoi il s'oblige. Le doute sur l'interprétation des qualités convenues de l'objet de la vente doit profiter à l'acheteur. En 

l'espèce, il incombait à la société ALLIANCE ENERGIE SOLAIRE de fournir une information complète et loyale sur la 

composition du kit vendu."). 

http://www.lexisnexis.com/
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eigenschappen van het goed2445 en van de gebreken ervan2446 onder de vereiste. Ook de manier 

waarop het goed moet gebruikt worden en de speciale voorzorgsmaatregelen die bij gebruik 

van belang zijn, moeten door de verkoper goed gecommuniceerd worden.2447 Eigenlijk valt, 

kort gezegd, alles wat aanleiding zou kunnen geven tot onduidelijkheid onder de 

informatieplicht.2448 Op die manier is de cirkel rond: de transprantievereiste wordt ingevuld als 

                                                 
2445 Frankrijk: Cass. fr. (3e civ.) 20 maart 1996, n° JurisData 1996-001020; Bull. civ. 1996, III, 54; RD imm. 1997, 90, noot 

C. SAINT-ALARY-HOUIN en J.-C. GROSLIERE (De verkoper van een landelijk domein moest op basis van artikel 1602 BW de 

koper informeren van de bestemming van het huis en van de juridische situatie ten aanzien van het uitoefenen van een 

jachtrecht.); Grenoble 26 februari 1987, n° JurisData 1987-042317 ("Attendu que l'article 1602 CC énonce […]; Attendu qu'en 

l'espèce, la confusion faite par le vendeur dans la présentation des portes-échantillons a entraîné l'erreur des époux Pelle dans 

le choix du modèle, celui livré étant d'une qualité différente de celle du spécimen, les énonciations sommaires du catalogue 

étant insuffisantes pour dissiper l'équivoque ainsi créée."); Rennes 11 januari 2005, n° JurisData 2005-282277 ("Il appartient 

au vendeur d'un local d'exploitation de renseigner l'acquéreur, conformément aux dispositions de l' article 1602 du code civil, 

des caractéristiques essentielles de l'immeuble cédé, et, partant, de l'informer explicitement que le local d'exploitation du fonds 

de commerce à usage de garage situé en secteur urbain était dépourvu de tout raccordement direct aux réseaux d'adduction 

en eau potable et d'alimentation en électricité."); Montpellier 28 aparil 2009, n° JurisData 2009-010855 ("Il revenait au 

vendeur, en application de l'article 1602 du Code civil, d'une part d'expliquer clairement à l'acquéreur que l'immeuble se 

situait dans le périmètre d'un monument historique, cette situation juridique impliquant des restrictions quant à l'exercice 

pratique de la jouissance privative demandée, et d'autre part que cette privatisation aurait une contrepartie financière très 

importante sur les charges de copropriété de l'acquéreur."); J. CALVO, "La responsabilité du fait des effets secondaires des 

produits de santé", PA 1999, (14) III C. 
2446 Frankrijk: Angers 15 november 2004, n° JurisData 2004-266273 ("Le vendeur est tenu par les dispositions de l'article 

1602 CC d'une obligation de renseignement à l'égard de l'acquéreur. Les Ardoisières affirment qu'il ne saurait être 

sérieusement prétendu que les characeristiques du terrain vendu auraient été ignorées des acquéreurs, alors qu'elles étaient 

apparantes et que tout le monde connaissait l'activité d'extraction d'ardoises existant sur le site et la nature marécageuse des 

carrières. Cette affirmation, qui n'est attestée par aucune pièce produite, est inopérante. Elle est totalement insuffisante à 

rapporter la preuve que Mr. et Mme. Gohier savaient lors de la vente que le niveau naturel de la nappe phréatique affleurait 

le terrain constructible que leur vendaient les Ardoisières. Celles-ci avaient donc l'obligation d'informer les acquéreurs de 

cette situation qu'elles connaissaient en leur qualité d'exploitantes, contrainte d'abbaisser par pompages le niveau de la nappe, 

ainsi que des conséquences que ne manqueraient pas d'avoir la cessation d'exploitation et la remontée de la nappe à son niveau 

naturel."); Angers 15 februari 2005, n° JurisData 2005-272143 (De verkoper van een huis die niet aan de koper had gemeld 

dat het huis hevig trilde bij het passeren van zware voertuigen en bussen, kwam tekort aan de informatieplicht van artikel 1602 

BW.); Pau 2 april 2007, n° JurisData 2007-337569 ("Attendu qu'en droit et en application des dispositions des articles 1602, 

1603 et 1604 CC, le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, que tout pacte ambigu s'interprète contre lui, 

et qu'il a l'obliagion principale de délivrer et de garantir la chose vendue. Attendu qu'il est établi par la procédure elle-même, 

l'exposé des faits constants, le rappel des décisions de justice intervenues et la lecture de l'acte de vente de l'appartement aux 

époux Dromard par madame Wlazlo, que celle-ci n'a pas informé les acquéreurs de l'obligation à laquelle elle étatit tenue et 

pour laquelle elle avait été condamné avec exécution provisoire depuis 1998 de faire des travaux d'isolation acoustique de son 

appartement […]."); Parijs 8 oktober 2008, n° JurisData 2008-370455; Environnement 2009, comm. 39, noot M. BOUTONNET 

("En omettant d'avertir les acquéreurs de ce que l'élevage exploité dans les biens vendus était une installation classée soumise 

à une autorisation préfectorale, laquelle n'a pas été délivrée, les vendeurs ont manqué à leur obligation d'information résultant 

des articles L. 514-20 du Code de l'environnement et 1602 du Code civil."). 
2447 Frankrijk: Versailles 17 maart 2000, n° JurisData 2000-147632 ("Tenu, en vertu de l'article 1602 du Code civil, 

d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, le vendeur professionnel, doit informer et renseigner l'acheteur profane sur les 

contraintes techniques et les conditions d'utilisation du véhicule choisi et sur le choix même de celui-ci en fonction des besoins 

indiqués par l'acheteur. Cela implique une obligation d'information et de conseil portant notamment sur la sécurité des 

utilisateurs du véhicule."); Colmar 27 mei 2004, n° JurisData 2004-257742 ("Toutefois, sur la base de l'article 1602 du Code 

civil, Il appartenait, au fournisseur de matériaux des joints d'expliquer clairement ce à quoi il s'obligeait et d'informer son 

cocontractant entrepreneur chargé de la pose du carrelage qui n'est pas un spécialiste de la corrosion des métaux sur les 

précautions à prendre pour leur mise en oeuvre peu importe que la notice de mise en oeuvre des matériaux de construction ne 

prévoyait aucune précaution d'emploi en milieu alcalin."); J. CALVO, "La responsabilité du fait des effets secondaires des 

produits de santé", PA 1999, (14) III C; M. MIGNOT, "Fasc. unique: VENTE. Obligations du vendeur. Interprétation du contrat" 

in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 4, 17-18. 
2448 Gent 10 april 1987, RW 1987-88, 84 ("De eerste rechter heeft terecht en oordeelkundig toepassing gemaakt van artikel 

1602 BW, dat de verkoper ertoe verplicht duidelijk te verklaren waartoe hij zich verbindt, hetgeen appellant bij het sluiten van 

de overeenkomst kennelijk niet heeft gedaan. Zijn duister beding moet dientgevolge tegen hem uitgelegd worden."); Rb. Luik 

4 september 1986, JL 1986, 560 (Verkoop van een onroerend goed waarbij niets vermeld is over de muurgemeenheid.). 

Frankrijk: Toulouse 24 februari 2003, n° JurisData 2003-210311 ("Le vendeur qui doit, en application de l'article 1602 du 
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een informatieplicht, waar op haar beurt aan voldaan is wanneer er duidelijkheid heerst over de 

identificatie van het verkochte goed. 

Een wijnhandelaar gebruikte misleidende aanduidingen betreffende de herkomst van de wijn. 

In zijn bestelbon verbond hij zich tot het verkopen van "Cuvée Pascaline de Saint-Honge AC", 

"Cuvée Charles de Saint-Honge AC" en "Cuvée Joséphine de Saint Honge AC", allemaal van 

het jaar 1978. Toen hij de wijnen leverde, stond er op de etiketten "Appellation Bourgogne 

Contrôlée". De koper was niet tevreden, omdat hij meende dat er Cuvée Pascaline, Charles en 

Joséphine de Saint-Honge AC zou geleverd worden. Dergelijke wijnen bestonden echter niet. 

De verkoper vroeg toepassing van artikel 1157 BW, zodat het contract gevolg zou kunnen 

hebben. De rechter oordeelde echter: "Ten onrechte verwijt appellant de eerste rechter 

toepassing gemaakt te hebben van artikel 1602 BW en tevergeefs vordert hij ter zake toepassing 

van artikel 1157 BW. […] Nu hij zich verbonden heeft tot levering van Cuvée Pascaline, 

Charles en Joséphine de Saint-Honge AC, zonder meer, kan dit zeker niet beschouwd worden 

als een beding dat voor tweeërlei zin vatbaar is, zodat er geen grond is tot toepassing van 

artikel 1157 BW. Op zichzelf is dit beding voor geen zinnige uitleg vatbaar en het hof stelt vast 

dat appellant de door hem vooropgezette uitlegging ook niet kan staven aan de hand van 

gebruiken die in de wijnhandel gangbaar zijn. Gelet op het geheel van de vermeldingen van de 

bestelbon […] heeft de eerste rechter terecht en oordeelkundig toepassing gemaakt van artikel 

1602 BW, dat de verkoper ertoe verplicht duidelijk te verklaren waartoe hij zich verbindt, 

hetgeen appellant bij het sluiten van de overeenkomst kennelijk niet heeft gedaan. Zijn duister 

beding moet dientgevolge tegen hem uitgelegd worden."2449 

 INFORMATIEPLICHT BEHANDELT ENKEL PRECONTRACTUELE FASE EN STREKT ZICH NIET UIT 

TOT INFORMATIE DIE KOPER HAD MOETEN WETEN OF INFORMATIE DIE GEEN INVLOED ZOU 

GEHAD HEBBEN OP DE SLUITING VAN HET CONTRACT – De plicht tot informatie is begrensd.2450 

Zo strekt ze zich bijvoorbeeld niet uit tot zaken die de koper wist of had moeten weten2451 en 

evenmin tot informatie waarvan de kennis geen invloed zou hebben gehad op het al niet sluiten 

van de koopovereenkomst.2452 Deze vereiste van duidelijkheid geldt daarnaast enkel voor de 

                                                 
Code civil, expliquer clairement ce à quoi il s'oblige a manqué à son obligation de loyauté en cachant sciemment au vendeur 

la communauté avec le lot voisin d'un accès vers l'extérieur."). 
2449 Gent 10 april 1987, RW 1987-88, 84 
2450 Voorz. Kh. Brussel 25 augustus 2005, TRV 2011, 593 ("dat de informatieplicht geen algemene draagwijdte heeft en elke 

partij met de nodige zorgvuldigheid moet handelen alvorens te contracteren."); Voorz. Kh. Brussel 15 oktober 2008, TRV 

2011, 587 noot B. BELLEN en J. STEVENS ("dat er geen algemene informatieverplichting bestaat tot het verstrekken van 

volledige informatie, behoudens in de gevallen dat de wet het voorschrijft."); B. BELLEN en J. STEVENS, "Bedrog bij de 

totstandkoming van een overnameovereenkomst en de verhouding met de precontractuele informatieplicht" (noot onder Gent 

27 oktober 2008), TRV 2011, 579; A. DE BOECK, "[Wilsgebreken] Bedrog" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Antwerpen, Kluwer, 

2004, 38; A. DE BOECK, "De wilsgebreken dwaling en bedrog vandaag, responsabilisering en ankerplaats voor de 

precontractuele informatieverplichting" in R. VAN RANSBEECK (ed.), Wilsgebreken, Brugge, die Keure, 2006, 77; S. STIJNS, 

Verbintenissenrecht. 1: de bronnen van verbintenissen, Brugge, die Keure, 2005, 84. Nederland: K. J. O. JANSEN, 

Informatieplichten: over kennis en verantwoordelijkheid in contractenrecht en buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, 

Deventer, Kluwer, 2012, 90-91. 
2451 Frankrijk: P. SAVIN en Y. MARTINET, "Contenu et portée de l'obligation d'information du vendeur d'un terrain sur lequel 

a été exploitée une installation classée" (noot onder Cass. fr. (3e civ.) 12 januari 2005), La Semaine Juridique Edition Générale 

2006, II, 10033. 
2452 Nederland: HR 2 mei 1980, NJ 1981, 51 ("Mede blijkens r.o. 10 is de gedachtengang van het Hof klaarblijkelijk deze, dat 

Putman uit de gedragingen van Teering kon opmaken dat het in de transportakte opnemen van het kettingbeding en de 

erfdienstbaarheid voor deze niet zoveel verschil maakte, dat Putman verplicht was Teering van het bestaan van dat beding en 

die erfdienstbaarheid in kennis te stellen. Op grond hiervan heeft het Hof geoordeeld dat voormeld verweer van Teering tegen 

de vordering tot nakoming, en zijn met dat verweer corresponderend beroep op wanprestatie van Putman en op dwaling, 
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precontractuele periode, waarin de koper zijn toestemming tot contracteren nog niet heeft 

verleend.2453 De transparantievereiste verplicht de verkoper er in geen geval toe informatie en 

advies te verstrekken bij de uitvoering van het contract.2454 

 TRANSPARANTIEVERPLICHTING IN KOOPOVEREENKOMSTEN VERSCHILT VAN 

TRANSPARANTIEVERPLICHTING IN CONSUMENTENOVEREENKOMSTEN – Hoewel de 

transparantievereiste in consumenten- en in koopovereenkomsten misschien bij het lezen van 

de rechtsregels hetzelfde mag lijken, blijkt toch dat de invulling in beide soorten contracten niet 

volledig overeenkomt.2455 Een eerste verschil ligt in de concrete invulling van de 

transparantievereiste: in consumentenovereenkomsten vraagt deze een duidelijke en 

begrijpelijke formulering van het contract, in koopovereenkomsten doelt deze vereiste op een 

informatieplicht van de verkoper. De facto komen de duidelijkheidsvereisten van deze regels 

echter wel quasi overeen: het voldoen van een informatieplicht leidt over het algemeen tot 

duidelijkheid en begrijpelijkheid. Een ander onderscheid is het feit dat de bepaling voor 

consumentencontracten van toepassing op alle bedingen uit het consumentencontract, terwijl 

de transparantievereiste in koopcontracten slechts van toepassing is op bepaalde bedingen (nr. 

607 en nr. 617).2456 Daarnaast is de werking van de regel van voorkeurinterpretatie in 

consumentencontracten steeds een rechtstreeks gevolg van de niet-naleving van de plicht tot 

duidelijkheid en begrijpelijkheid. Bij koopovereenkomsten komen er meer stappen aan te pas. 

Leeft de verkoper de informatieplicht niet na, dan wordt de overeenkomst ipso facto als 

onduidelijk aanzien. Dan moet de rechter nagaan wat de gemeenschappelijke bedoeling van de 

partijen was. Is deze niet te ontdekken, dan ondergaat de verkoper de sanctie van een 

interpretatie in zijn nadeel. Voldoet hij wel aan de plicht tot informatieverschaffing, dan kan er 

echter nog steeds een uitlegging in zijn nadeel gebeuren, namelijk wanneer het contract alsnog 

onduidelijk blijkt te zijn en de rechter er met behulp van intrinsieke en extrinsieke elementen 

niet in geslaagd is om de subjectieve werkelijke of redelijke bedoeling van de partijen te 

achterhalen. Op dat moment is er voor de interpretator immers geen andere mogelijkheid een 

oplossing aan het geschil dan het inroepen van de subsidiare regel.  

 IN CONTINENTALE RECHTSSTELSELS BESTAAT ZEKERE PRECONTRACTUELE 

INFORMATIEPLICHT OVER DE ESSENTIËLE ELEMENTEN VAN DE OVEREENKOMST BIJ KENNIS-

ASSYMETRIE – In geen van de onderzochte landen bestaat er een positiefrechtelijke regel met 

algemene draagwijdte die aan de partijen oplegt informatie mee te delen bij de totstandkoming 

                                                 
moeten worden verworpen. Voormelde gedachtengang en voormeld oordeel van het Hof zijn niet onbegrijpelijk en geven geen 

blijk van een onjuiste rechtsopvatting."). 
2453 A. CHRISTIAENS, "Art. 1602 BW" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., z.p. Frankrijk: J. CALVO, "La responsabilité du fait des effets secondaires 

des produits de santé", PA 1999, (14) III C. 
2454 A. CHRISTIAENS, "Art. 1602 BW" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., z.p. 
2455 Voor meer informatie over de transparantievereiste in consumentencontracten, zie J. WAELKENS, "De interpretatieregel in 

het voordeel van de consument", TPR 2014, 1000-1011. 
2456 A. CHRISTIAENS, "Art. 1602 BW" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., z.p.. 
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van een overeenkomst.2457 In Engeland hecht men zeer veel belang aan de vrijheid van de 

contractpartijen, zodat de algemene plicht om in redelijkheid en billijkheid te onderhandelen en 

het bestaan van een algemene precontractuele informatieplicht daar niet algemeen aanvaard 

is.2458 In continentale rechtsstelsels gaat men er echter vanuit dat er, wanneer er een ongelijkheid 

in kennis is tussen de contractpartijen, een precontractuele informatieplicht moet bestaan bij de 

sterke partij over de essentiële elementen van de overeenkomst.2459 De ratio van de 

                                                 
2457 Gent 15 oktober 2007, TGR-TWVR 2008, 197 ("Een algemene plicht tot het verstrekken van volledige informatie bestaat 

niet in het Belgische gemene recht."); A. DE BOECK, "De informatieverplichting van de professioneel t.a.v. de consument" in 

Y. MERCHIERS, Consumentenrecht, Brugge, die Keure, 1998, 4; A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten bij de 

totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten. Grondslagen, draagwijdte en sancties, Antwerpen, Intersentia, 2000, 99; 

A. DE BOECK, "De precontractuele aansprakelijkheid: een vergelijking tussen het Belgische recht en de Principles of European 

Contract Law" in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Totstandkoming van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, 

Antwerpen, Intersentia, 2002, 85; A. DE BOECK, "[Wilsgebreken] Bedrog" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Antwerpen, Kluwer, 

2004, 38; Y. DE CORDT, "La réticence dolosive et le devoir de loyaute´ dans le cadre des cessions d'actions" (noot onder Luik 

14 november 2006), TBH 2008, 167; J. LAFFINEUR, "L'information des consommateurs" in Guide juridique de l'entreprise - 

Traité théorique et pratique. 2ème édition, Titre XI, Livre 108.1, Waterloo, Kluwer, 2006, 11; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. 

1: de bronnen van verbintenissen, Brugge, die Keure, 2005, 84; B. VAN DEN BERGH, "Dwaling versus (precontractuele) 

informatieplicht: the odd couple?" (noot onder Antwerpen 12 juni 2006), RW 2008-09, 284-285. Nederland: HR 24 februari 

2012, NJ 2012, 144 ("Een verplichting voor de opdrachtgever om de opdrachtnemer vooraf te informeren over al hetgeen met 

de opdracht samenhangt: is niet opgenomen in het Burgerlijke Wetboek."). Contra J. P. MASSON, "Les fourberies silencieuses" 

(noot onder Cass. 8 juni 1978), RCJB 1979, 540. Voor bepaalde concrete contracten is er wel een wettelijke informatieplicht 

voorzien. België: In België gaat het dan bijvoorbeeld om artikel 7 Wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de 

verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen; artikel 10 Wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot 

reisorganisatie en reisbemiddeling; Wet 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële 

samenwerkingsovereenkomsten; artikel 11 Wet Consumentenkrediet. Frankrijk: artikel 1871-1 CC (woningbouw); artikel L. 

121-83 Code de la consommation (telecomunnicatiediensten); artikel L. 211-10 Code du tourisme (pakketreizen); artikel L. 

112-2 Code des assurances (verzekeringen). Nederland: artikel 7:448 BW (geneeskundige behandelingsovereenkomst); artikel 

7:501 lid 1 BW (reisovereenkomst); artikel 7:754 BW (aanneming). 
2458 A. DE BOECK, "De precontractuele aansprakelijkheid: een vergelijking tussen het Belgische recht en de Principles of 

European Contract Law" in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Totstandkoming van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands 

recht, Antwerpen, Intersentia, 2002, 91. Nederland: K. J. O. JANSEN, Informatieplichten: over kennis en verantwoordelijkheid 

in contractenrecht en buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Deventer, Kluwer, 2012, 66-67. Engeland: Bell v Lever 

Brothers Ltd [1931] UKHL 2 ("Ordinarily the failure to disclose a material fact which might influence the mind of a prudent 

contractor does not give the right to avoid the contract. The principle of caveat emptor applies outside contracts of sale."); 

Walford v Miles [1992] 1 All ER 453 ("However, the concept of a duty to carry on negotiatons in good faith is inherently 

repugnant to the adversarial position of the parties when involved in negoatioations. Each party to the negotiations is entitled 

to pursue his (or her) own interest, so lang as he avoids making misrepresentations. […] A duty to negotiate in good faith is 

as unworkable in practice as it is inherently inconsistent with the position of the negotiating party."); H. BEALE, "Pre-

contractual Obligations: The General Contract Law Background", Juridica International 2008, 49; DCFR: C. VON BAR, E. 

CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. HUET, M. STORME, S. SWANN, P. VARUL, A. VENEZIANO en F. ZOLL, 

Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference (DCFR), 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, 1646. Rechtsvergelijkend: S. VAN ERP, "The Pre-

Contractual Stage" in A. S. HARTKAMP (ed.), Towards a European Civil Code, Den Haag, Kluwer, 1998, 207-213. 
2459 Brussel 25 maart 1999, T.Aann. 1999, 261 ("De aannemer is in zijn raadgevingsplicht tekortgeschoten door zijn klanten 

niet te wijzen op de nadelen van een ketel waarvan de omvang niet aangepast is aan de afmetingen van de ruimte waarin hij 

moet worden geplaatst."); Gent 15 juni 2001, DCCR 2003, 41, noot J. FAGNART ("Waar de onderlinge bijstand in hoofde van 

het ziekenfonds ten overstaan van haar leden centraal staat, dient eerste geïntimeerde in het kader van de verwezenlijking van 

haar eigen doelstelling ervoor te zorgen dat de leden op een duidelijke en afdoende wijze worden ingelicht van alle op hen 

rustende verplichtingen, hetgeen in casu niet gebeurd is met betrekking tot de aangiftetermijn bij een ongeval in het buitenland. 

In de gegeven omstandigheden is eerste geïntimeerde door het gebrek aan informatie tekort gekomen aan haar verplichting 

om appellant bij te staan."); Bergen 13 september 2011, JLMB 2012, 759 ("Il importe, pour évaluer l'éventuelle responsabilité 

contractuelle de l'entrepreneur, d'une part, de rechercher s'il a rempli son obligation de conseil et de prévision envers le maître 

de l'ouvrage […]."); Kh. Ieper 12 oktober 1998, RW 2001-02, 926 ("Een aannemer, gespecialiseerd in stukadoorwerken, die 

wegens zijn vakbekwaamheid werd gekozen, dient, rekening houdende met de bestaande constructie van de te bepleisteren 

muren, na te gaan of hij vakkundig werk kan uitvoeren. Zo dit niet het geval is, dient hij de opdrachtgever hiervan op de hoogte 

te brengen."); Kh. Turnhout 28 januari 2008, TBH 2008, 798 ("Anderen menen ten slotte dat, nu informatieplicht niet tot de 

koopovereenkomst beperkt is, haar grondslag dient te worden gezocht in het algemeen verbintenissenrecht. De verplichting tot 

het verschaffen van behoorlijke informatie en, eventueel, advies aan de medecontractant maakt ook volgens de rechtbank deel 
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informatieplicht ligt er dan in deze informatie-assymetrie op te heffen.2460 Deze visie gaat terug 

op de Romeinen. CICERO behandelde dit probleem namelijk al in zijn De Officiis.2461  

Hij beschreef de situatie waarbij een koopman met een schip vol graan naar Rhodos voer, waar 

er een hongersnood heerste. Hij vertrok als eerste, maar hij was ervan op de hoogte dat er nog 

een heel aantal schepen na hem zouden komen. Hij vroeg zich af of hij de bewoners van Rhodos 

moest inlichten over het feit dat er nog meer graan zou worden aangevoerd. Dit zou immers 

betekenen dat hij een lagere prijs voor zijn graan zou krijgen. CICERO was van mening dat er 

een spreekplicht op de verkoper rustte: "Het lijkt me dat die graanverkoper […] dit niet mocht 

verbergen voor de kopers uit Rhodos. Gewoon iets verzwijgen is immers niet hezelfde als het 

geheimhouden, maar het is wel geheimhouden wanneer je, omwille van je eigen gewin, niet wil 

dat anderen te weten komen wat jij weet, hoewel het voor hen interessant om weten is. Wie ziet 

niet wat voor een soort geheimhouding dat is en van wat voor een soort mens deze afkomstig 

is? Het gaat hier zeker niet om een open, rechtdoorzee, oprecht, rechtvaardig en goed man, 

                                                 
uit van het algemeen contractenrecht."); G. L. BALLON, "De verplichting tot voorlichting van de consument en de regeling van 

de documenten betreffende de verkopen van produkten en diensten in de Nieuwe Handelspraktijkenwet" in De nieuwe wet 

handelspraktijken, Antwerpen, Kluwer, 1992, 280; K. BERNAUW, "De gemeenrechtelijke informatieplicht van de verzekeraar", 

T.Verz. 2010, 17-18; P. DE VROEDE, "De problemen in verband met de fase van afsluiting van het dienstverleningscontract" in 

J. LAFFINEUR (ed.), Les prestations de services et le consommateur – De dienstverlening en de consument, Brussel, Story 

Scientia, 1990, 45; A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten. 

Grondslagen, draagwijdte en sancties, Antwerpen, Intersentia, 2000, 429; B. DUBUISSON en G. TOSSENS, "Les relations entre 

professionnels en droit belge" in J. GHESTIN en M. FONTAINE, Les relations entre professionnels en droit belge, Parijs, LGDJ, 

1996, 433-436; M. FLAMEE, "Verplichting tot voorlichting van de consument" in Handelspraktijken. Het nieuwe in de wet van 

14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, Brugge, die Keure, 1992, 

81-82; B. GOFFAUX, "Le devoir général d'information en droit belge de la consommation", DCCR 2013, 254; R. STEENNOT en 

S. DEJONGHE, "Art. 30 W. 14 juli 1991 [handelspraktijkenwet]" in Handels- en economisch recht. Commentaar met overzicht 

van rechtspraak en rechtsleer, X. Handelspraktijken, Mechelen, Kluwer, losbl., 4; E. TERRYN, "De informatieplicht van artikel 

30 WHPC niet verzoenbaar met nemo censetur ignorare legem?" (noot onder Brussel 3 mei 2002), DCCR 2003, 59-60; E. 

TERRYN, "Invloed van het consumentenrecht op de aannemingsovereenkomst – capita selecta: Informatieverplichtingen, 

onrechtmatige bedingen en overeenkomsten gesloten buiten de onderneming" in Huur van diensten - Aanneming van werk 

[Vormingsprogramma 2005-2006], Gent, Larcier, 2006, 12. Frankrijk: M. FABRE-MAGNAN, De l'obligation d'information 

dans les contrats: essai d'une théorie, Parijs, LGDJ, 1992, 31-32; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats 

et Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, 

losbl., n° 17; F. TERRE, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 472; G. VIRASSAMY, "Les relations 

entre professionnels en droit français", in J. GHESTIN en M. FONTAINE, La protection de la partie faible dans les rapports 

contractuels – Comparaisons franco-belges, Parijs, LGDJ, 1996, 485-488. Nederland: J. BARENDRECHT en E. VAN DEN AKKER, 

Informatieplichten van dienstverleners – Van dwaling tot zelfstandig leerstuk: informatieplichten van artsen, advocaten, 

notarissen, banken, aannemers, verzekeraars en anderen, Zwolle, Tjeenk Willink, 1999, 14 en 54-58; A. CASTERMANS, De 

mededelingsplicht in de onderhandelingsfase, Deventer, Kluwer, 1990, 93-94; Contra B. PONET en L. CORNELIS, 

"Precontractuele informatie en goede trouw: hoe zich aan te passen aan zijn gesprekspartner?" in Wat al dan niet meedelen 

vóór het sluiten van een contract?, Brussel, Bruylant, 2006, 421-426. Rechtsvergelijkend: P. HARDY, "Precontractuele 

informatieplichten in het EG-contractenrecht" in J. SMITS en S. STIJNS, Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch 

en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 138-139; R. SEFTON-GREEN, "Duties to Inform versus Party Autonomy. 

Reversing the Paradigm: From Free Consent to Informed Consent? A Comparative Account of French and English Law" in G. 

HOWELLS, A. JANSSEN en R. SCHULZE, Information Rights and Obligations, Aldershot, Ashgate, 2005, 171-172. 
2460 K. BERNAUW, "De gemeenrechtelijke informatieplicht van de verzekeraar", T.Verz. 2010, 17; A. DE BOECK, 

Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten. Grondslagen, draagwijdte en sancties, 

Antwerpen, Intersentia, 2000, 430; M. FLAMEE, "Verplichting tot voorlichting van de consument" in Handelspraktijken. Het 

nieuwe in de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, 

Brugge, die Keure, 1992, 82; J. LAFFINEUR, "L'information des consommateurs" in Guide juridique de l'entreprise - Traité 

théorique et pratique. 2ème édition, Titre XI, Livre 108.1, Waterloo, Kluwer, 2006, 14; R. STEENNOT, "Precontractuele 

informatieverplichtingen als beschermingstechniek bij de bescherming van de zwakkere partij in het financieel recht" in 

Bescherming van de consument in financiële instrumenten en diensten, Limal, Anthemis, 2012, 91; E. TERRYN, "Invloed van 

het consumentenrecht op de aannemingsovereenkomst – capita selecta: Informatieverplichtingen, onrechtmatige bedingen en 

overeenkomsten gesloten buiten de onderneming" in Huur van diensten - Aanneming van werk [Vormingsprogramma 2005-

2006], Gent, Larcier, 2006, 12. 
2461 CICERO, De Officiis, III, §12, 50. 
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maar eerder om een doortrapt, ondoorgrondelijk, listig, bedrieglijk, sluw, onbezonnen, 

onbetrouwbaar en huichelachtig man. Is het niet onvoordelig om zichzelf te onderwerpen aan 

al deze, en nog meer, termen die ondeugd beschrijven?"2462  

Een dergelijke precontractuele spreekplicht kan zijn grondslag vinden in verschillende 

leerstukken. Wanneer één van de partijen niet op de hoogte is van de noodzakelijke elementen 

van het contract, kan men bezwaarlijk stellen dat deze zijn toestemming heeft gegeven, zodat 

het contract relatief nietig is.2463 Overdracht van informatie is dus constitutief voor de 

rechtshandeling.2464 Besluit men toch dat er toestemming is, dan kan deze in sommige gevallen 

niet als volwaardig en niet-gebrekkig beschouwd worden, zodat er sprake is van een 

wilsgebrek.2465 

                                                 
2462 CICERO, De Officiis, III, §13, 57: "Non igitur videtur […] frumentarius ille Rhodios […] celare emptores debuisse. Neque 

enim id est celare, quicquid reticeas, sed cum, quod tu scias, id ignorare emolumenti tui causa velis eos, quorum intersit id 

scire. Hoc autem celandi genus quale sit et cuius hominis, quis non videt? Certe non aperti, non simplicis, non ingenui, non 

iusti, non viri boni, versuti potius obscuri, astuti, fallacis, malitiosi, callidi, veteratoris, vafri. Haec tot et alia plura nonne 

inutile est vitiorum subire nomina?" CICERO beschreef met nog een ander voorbeeld de informatieplicht, met name de verkoop 

van een huis dat in zeer slechte staat is. Moet de verkoper alle mankementen aan de potentiële koper aanwijzen? Zie CICERO, 

De Officiis, III, §12, 54.  
2463 G. L. BALLON, "De verplichting tot voorlichting van de consument en de regeling van de documenten betreffende de 

verkopen van produkten en diensten in de Nieuwe Handelspraktijkenwet" in De nieuwe wet handelspraktijken, Antwerpen, 

Kluwer, 1992, 281; A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten. 

Grondslagen, draagwijdte en sancties, Antwerpen, Intersentia, 2000, 106-107. Frankrijk: M. FABRE-MAGNAN, De l'obligation 

d'information dans les contrats: essai d'une théorie, Parijs, LGDJ, 1992, 228-229. 
2464 A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten. Grondslagen, 

draagwijdte en sancties, Antwerpen, Intersentia, 2000, 107. 
2465 G. L. BALLON, "De verplichting tot voorlichting van de consument en de regeling van de documenten betreffende de 

verkopen van produkten en diensten in de Nieuwe Handelspraktijkenwet" in De nieuwe wet handelspraktijken, Antwerpen, 

Kluwer, 1992, 280-281; K. BERNAUW, "De gemeenrechtelijke informatieplicht van de verzekeraar", T.Verz. 2010, 44-46; A. 

DE BOECK, "De informatieverplichting van de professioneel t.a.v. de consument" in Y. MERCHIERS, Consumentenrecht, Brugge, 

die Keure, 1998, 21-31; A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten. 

Grondslagen, draagwijdte en sancties, Antwerpen, Intersentia, 2000, 174; M. FLAMEE, "Verplichting tot voorlichting van de 

consument" in Handelspraktijken. Het nieuwe in de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting 

en bescherming van de consument, Brugge, die Keure, 1992, 81; F. GLANSDORFF, "L'information précontractuelle en droit 

commun. Règles applicables à tous les contrats" in Wat al dan niet meedelen vóór het sluiten van een contract?, Brussel, 

Bruylant, 2006, 4; J. LAFFINEUR, "L'information des consommateurs" in Guide juridique de l'entreprise - Traité théorique et 

pratique. 2ème édition, Titre XI, Livre 108.1, Waterloo, Kluwer, 2006, 11; B. PONET en L. CORNELIS, "Precontractuele 

informatie en goede trouw: hoe zich aan te passen aan zijn gesprekspartner?" in Wat al dan niet meedelen vóór het sluiten van 

een contract?, Brussel, Bruylant, 2006, 412-421; E. TERRYN, "De informatieplicht van artikel 30 WHPC niet verzoenbaar met 

nemo censetur ignorare legem?" (noot onder Brussel 3 mei 2002), DCCR 2003, 60; E. TERRYN, "Invloed van het 

consumentenrecht op de aannemingsovereenkomst – capita selecta: Informatieverplichtingen, onrechtmatige bedingen en 

overeenkomsten gesloten buiten de onderneming" in Huur van diensten - Aanneming van werk [Vormingsprogramma 2005-

2006], Gent, Larcier, 2006, 13. Frankrijk: O. BARRET, "Vente (3° effets)" in Répertoire de droit civil, Parijs, Editions Dalloz, 

losbl., n° 705; M. FABRE-MAGNAN, De l'obligation d'information dans les contrats: essai d'une théorie, Parijs, LGDJ, 1992, 

278-298. Nederland: Artikel 3:44, 3e lid nieuw Nederlands BW: "Bedrog is aanwezig, wanneer iemand een ander tot het 

verrichten van een bepaalde rechtshandeling beweegt door enige opzettelijk daartoe gedane onjuiste mededeling, door het 

opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit dat de verzwijger verplicht was mede te delen, of door een andere kunstgreep. 

Aanprijzingen in algemene bewoordingen, ook al zijn ze onwaar, leveren op zichzelf geen bedrog op." Artikel 6:228, 1e lid, b 

nieuw Nederlands BW: "Een overeenkomst die is tot stand gekomen onder invloed van dwaling en bij een juiste voorstelling 

van zaken niet zou zijn gesloten, is vernietigbaar: indien de wederpartij in verband met hetgeen zij omtrent de dwaling wist of 

behoorde te weten, de dwalende had behoren in te lichten."; HR 25 januari 2002, AV&S 2002, 120 (Een franchisenemer ging 

ervanuit dat hij in beginsel moest kunnen vertrouwen op de juistheid van de door de franchisegever verstrekte informatie. De 

Hoge Raad stelde: "De Hoge Raad stelt allereerst vast dat Paalman geen vernietiging van de overeenkomst op grond van 

dwaling heeft gevorderd, hoewel deze vordering in beginsel mogelijk zou zijn geweest."); K. J. O. JANSEN, Informatieplichten: 

over kennis en verantwoordelijkheid in contractenrecht en buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Deventer, Kluwer, 

2012, 142-241. Engeland: In Engeland, waar geen precontractuele informatieplicht bestaat, kan het gebrek aan informatie niet 

gezien worden als dwaling. Zie Smith v Hughes [1871] LR 6 QB 597 ("Whatever may be the case in a court of morals, there 

is no legal obligation on the vendor to inform the purchaser that he is under a mistake, not induced by the act of the vendor."). 



 

 

646 

 

Bij onderhandse verkoopovereenkomst van 16 april 2009 verkochten S. W. en L. P. hun 

woning samen met een bijhorend perceel grond aan K. D.. Na het verlijden van de authentieke 

akte op 10 juli 2009 werd de koper onverwachts geconfronteerd met de vraag van een erkend 

bodemsaneringsdeskundige E-+ om een beschrijvend bodemonderzoek verder te zetten op zijn 

perceel. Dit beschrijvend bodemonderzoek was gestart op een belendend perceel, gelet op de 

uitbating van een benzinestation dat daar vroeger gevestigd was. De koper vond dat zijn 

instemming met de authentieke koopovereenkomst was aangetast door bedrog vanwege de 

verkopers die te allen prijze de verkoop wilden doen doorgang vinden. De rechter oordeelde: 

"In voorliggend geval hadden de verkopers een bijzondere spreekplicht tussen het 

onderschrijven van de onderhandse overeenkomst en de authentieke akte en dienden zij de 

koper er attent op te maken dat zij inmiddels waren gecontacteerd door E-+ met het oog op 

het verrichten van peilboringen en staalnames. […] Naar het oordeel van de rechtbank levert 

K. D. op basis van dit geheel van feitelijke gegevens afdoende het bewijs dat er in voorliggend 

geval sprake is van een hoofdbedrog, met name dat S. W. en L. P. een aantal zaken verzwegen 

hebben teneinde geen argwaan te wekken in hoofde van K. D. nopens een mogelijke 

bodemverontreiniging terwijl zij een spreekplicht hadden, waardoor K. D. terecht de 

nietigverklaring van de koopovereenkomst kan vorderen."2466 

Een heel aantal bronnen gronden de precontractuele informatieplicht op de goede trouw.2467 

Men argumenteert dan dat het feit dat overeenkomsten te goeder trouw moeten worden 

uitgevoerd a fortiori betekent dat ze ook te goeder trouw moeten gesloten worden.  

                                                 
Zie ook K. J. O. JANSEN, Informatieplichten: over kennis en verantwoordelijkheid in contractenrecht en buitencontractueel 

aansprakelijkheidsrecht, Deventer, Kluwer, 2012, 69. 
2466 Rb. Kortrijk 22 november 2011, T.Not. 2013, 178, noot L. WEYTS.  
2467 Bergen 13 januari 2003, DAOR 2003, 377; JDSC 2004, 264, noot M. DELVAUX; JLMB 2004, 54, noot C. STAUDT en P. 

KILESTE ("Attendu que celui qui s'engage dans la négociation d'un contrat est soumis, dès la phase des pourparlers 

préliminaires, à une obligation de bonne foi en vertu de laquelle il doit informer loyalement l'autre partie sur toutes les 

circonstances déterminantes pour la conclusion du contrat."); K. BERNAUW, "De gemeenrechtelijke informatieplicht van de 

verzekeraar", T.Verz. 2010, 46; B. DUBUISSON, "Introdcution" in B. DUBUISSON en P. JADOUL (eds.), La responsabilité civile 

liée à l'information et au conseil. Questions d'actualité, Brussel, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2000, 9; 

M. FLAMEE, "Verplichting tot voorlichting van de consument" in Handelspraktijken. Het nieuwe in de wet van 14 juli 1991 

betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, Brugge, die Keure, 1992, 83; P. A. 

FORIERS, "Dol par réticence dolosive et erreur inexcusable" in Liber Amicorum Michel Coipel, Brussel, Kluwer, 2004, 319-

320; B. PONET en L. CORNELIS, "Precontractuele informatie en goede trouw: hoe zich aan te passen aan zijn gesprekspartner?" 

in Wat al dan niet meedelen vóór het sluiten van een contract?, Brussel, Bruylant, 2006, 426-428; G. ROMMEL, "De 

informatieplicht in het consumentenrecht", RW 1984-1985, 2290; W. WILMS, "Het recht op informatie in het 

verbintenissenrecht. Een grondslagenonderzoek", RW 1980-81, 494-495. Zie ook A. DE BOECK, "De informatieverplichting 

van de professioneel t.a.v. de consument" in Y. MERCHIERS, Consumentenrecht, Brugge, die Keure, 1998, 11 en de daar 

aangehaalde bronnen. Frankrijk: P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des 

contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 18; F. TERRE, P. SIMLER 

en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 472. Nederland: HR 14 november 1924, NJ 1925, 96; HR 15 november 

1957, NJ 1958, 67 ("dat immers partijen, door in onderhandeling te treden over het sluiten van een overeenkomst, tot elkaar 

komen te staan in een bijzondere, door de goede trouw beheerste, rechtsverhouding, medebrengende, dat zij hun gedrag mede 

moeten laten bepalen door de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij; dat dit onder meer medebrengt, dat voor dengene 

die overweegt een overeenkomst aan te gaan, tegenover de wederpartij een gehoudenheid bestaat om binnen redelijke grenzen 

maatregelen te nemen om te voorkomen dat hij onder den invloed van onjuiste veronderstellingen zijn toestemming geeft, de 

omvang van welke gehoudenheid mede hierdoor wordt bepaald, dat men in den regel mag afgaan op de juistheid van door de 

wederpartij gedane mededelingen."); A. S. HARTKAMP, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 

burgerlijk recht. Verbintenissenrecht. Deel II. Algemene Leer der Overeenkomsten, Deventer, Tjeenk Willink, 2005, n° 71, 

159; K. J. O. JANSEN, Informatieplichten: over kennis en verantwoordelijkheid in contractenrecht en buitencontractueel 

aansprakelijkheidsrecht, Deventer, Kluwer, 2012, 24-26; C. MAK, "Precontractuele aansprakelijkheid in Nederland" in J. SMITS 

en S. STIJNS (eds.), Totstandkoming van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2002, 

110. Toch beschouwt men ook in Nederland het niet naleven van de informatievereiste soms als een onrechtmatige daad. Zie 

bijvoorbeeld HR 25 januari 2002, AV&S 2002, 120 (Een franchisenemer ging ervanuit dat hij in beginsel moest kunnen 

vertrouwen op de juistheid van de door de franchisegever verstrekte informatie. De Hoge Raad stelde: "Ten aanzien van de 
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Bij de verkoop van een partij koperdraad tijdens de eerste wereldoorlog ontstond er onenigheid. 

De koper vond dat hij gedwaald had, omdat de verkoper hem er niet van op de hoogte had 

gebracht dat de oorlogsomstandigheden met zich meebrachten dat voor een dergelijke verkoop 

toestemming van de Britse regering nodig was. De Hoge Raad erkende dat er een spreekplicht 

was op basis van de billijkheid: "Voor de verkoper is, naar billijkheid, gebruik of wet, bij het 

aangaan der overeenkomst, spreken plicht."2468  

Deze grond wordt door anderen afgewezen, omdat dit artikel verwijst naar de uitvoering van 

het contract en niet naar de redactie van het contract.2469 De meest plausibele grondslag van de 

precontracuele informatieplicht bestaat dan ook in de buitencontractuele aansprakelijkheid.2470 

De rechtsvordering tot herstel van de schade die ontstaat door een foutief optreden bij de 

sluiting van de overeenkomst heeft immers een quasi-delictuele grondslag.2471 Een fout 

                                                 
buitencontractuele aansprakelijkheid overweegt de Hoge Raad dat van een onrechtmatige daad sprake zou kunnen zijn als het 

vestigingsplaatsonderzoek ernstige fouten bevatte en Lampenier daarvan had geweten. Paalman heeft echter onvoldoende 

gesteld om tot dit oordeel te kunnen komen. Hetzelfde geldt ten aanzien van de eventuele aansprakelijkheid op grond van art. 

6:172 BW. "); K. J. O. JANSEN, Informatieplichten: over kennis en verantwoordelijkheid in contractenrecht en 

buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Deventer, Kluwer, 2012, 344. 
2468 Nederland: HR 14 november 1924, NJ 1925, 96. 
2469 F. GLANSDORFF, "L'information précontractuelle en droit commun. Règles applicables à tous les contrats" in Wat al dan 

niet meedelen vóór het sluiten van een contract?, Brussel, Bruylant, 2006, 2; A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten bij 

de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten. Grondslagen, draagwijdte en sancties, Antwerpen, Intersentia, 2000, 

190-194 en de verwijzingen aldaar. 
2470 Gent 15 oktober 2007, TGR-TWVR 2008, 197 ("Een algemene plicht tot het verstrekken van volledige informatie bestaat 

niet in het Belgische gemene recht. Het uitgangspunt is dat er sprake is van een culpa in contrahendo wanneer er een 

spreekplicht bestaat."); G. L. BALLON, "De verplichting tot voorlichting van de consument en de regeling van de documenten 

betreffende de verkopen van produkten en diensten in de Nieuwe Handelspraktijkenwet" in De nieuwe wet handelspraktijken, 

Antwerpen, Kluwer, 1992, 281; K. BERNAUW, "De gemeenrechtelijke informatieplicht van de verzekeraar", T.Verz. 2010, 44, 

46; A. DE BOECK, "De informatieverplichting van de professioneel t.a.v. de consument" in Y. MERCHIERS, Consumentenrecht, 

Brugge, die Keure, 1998, 16-21; A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming en uitvoering van 

overeenkomsten. Grondslagen, draagwijdte en sancties, Antwerpen, Intersentia, 2000, 193; A. DE BOECK, "De precontractuele 

aansprakelijkheid: een vergelijking tussen het Belgische recht en de Principles of European Contract Law" in J. SMITS en S. 

STIJNS (eds.), Totstandkoming van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2002, 82; W. 

DE BONDT, "Redelijkheid en billijkheid in het contractenrecht", TPR 1984, 100-103; M. FLAMEE, "Verplichting tot voorlichting 

van de consument" in Handelspraktijken. Het nieuwe in de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de 

voorlichting en bescherming van de consument, Brugge, die Keure, 1992, 82-83; F. GLANSDORFF, "L'information 

précontractuelle en droit commun. Règles applicables à tous les contrats" in Wat al dan niet meedelen vóór het sluiten van een 

contract?, Brussel, Bruylant, 2006, 4; J. HERBOTS, "De goede trouw in de pre-contractuele rechtsverhoudingen. De 

problematiek van de afgebroken onderhandelingen" in Het contract in wording, Brussel, Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie 

te Brussel, 1987, 50-51; J. LAFFINEUR, "L'information des consommateurs" in Guide juridique de l'entreprise - Traité théorique 

et pratique. 2ème édition, Titre XI, Livre 108.1, Waterloo, Kluwer, 2006, 11; R. STEENNOT, "Precontractuele 

informatieverplichtingen als beschermingstechniek bij de bescherming van de zwakkere partij in het financieel recht" in 

Bescherming van de consument in financiële instrumenten en diensten, Limal, Anthemis, 2012, 92; E. TERRYN, "De 

informatieplicht van artikel 30 WHPC niet verzoenbaar met nemo censetur ignorare legem?" (noot onder Brussel 3 mei 2002), 

DCCR 2003, 60; E. TERRYN, "Invloed van het consumentenrecht op de aannemingsovereenkomst – capita selecta: 

Informatieverplichtingen, onrechtmatige bedingen en overeenkomsten gesloten buiten de onderneming" in Huur van diensten 

- Aanneming van werk [Vormingsprogramma 2005-2006], Gent, Larcier, 2006, 13. Contra Kh. Turnhout 28 januari 2008, TBH 

2008, 798 ("De verkoper is niet buitencontractueel – zoals door eisers voorgehouden – doch contractueel, d.i. door de aard 

van het contract, verplicht tot informatie, en desgevallend tot advies of waarschuwing, met het oog op het nuttig gebruik door 

de koper."). Frankrijk: M. FABRE-MAGNAN, De l'obligation d'information dans les contrats: essai d'une théorie, Parijs, LGDJ, 

1992, 298-303. Engeland: H. BEALE, "Pre-contractual Obligations: The General Contract Law Background", Juridica 

International 2008, 45. In Engeland besluit men over het algemeen niet tot een tekortkoming aan de algemene 

zorgvuldigheidsplicht in het geval van een tekortkoming aan informatieplichten, maar, alleszins in B2C-verhoudingen, eerder 

tot een onzorgvuldige handelspraktijk. In B2B-contracten is de informatieplicht minder algemeen aanvaard. Zie P. BRULEZ, 

Koop en aanneming: faux amis?, Antwerpen, Intersentia, 2015, 161-162. 
2471 Cass. 10 december 1981, Arr.Cass. 1981, 502; Bull. 1982, 494; Pas. 1982, I, 494; RCJB 1986, 5, noot E. WYMEERSCH; RW 

1982-83, 1065 ("Hij die door zijn schuldig optreden bij het sluiten van de overeenkomst oorzaak van schade bij de 

medecontratant is, is tot herstel van die schade gehouden; de rechtsvordering die hieruit ontstaat, steunt evenwel niet op een 
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vanwege de ene partij ontstaat wanneer een normaal, voorzichtige en redelijke contractant, 

geplaatst in dezelfde omstandigheden, wel informatie zou hebben verschaft.2472 Er is sprake van 

schade wanneer de wederpartij, wanneer hij de informatie had gekend, niet zou hebben 

gecontracteerd, of minstens andere voorwaarden zou hebben onderhandeld.2473  

X, eigenares van een woonhuis, stelde wateroverlast vast op de zolder van het pand. Toevallig 

had ze net een brochure in de post gekregen met als hoofding "Dakwerken Jozef Pandelaers". 

Deze vermeldde onder andere: "Mos tast uw dakbedekking aan, en zorgt voor een lekkend dak." 

en "Na deze is uw dak als nieuw en kan het weer vele jaren mee." Ze sprak Jozef Pandelaers 

aan om het dak op te lappen. Op 29 juni 2000 aanvaardde ze de offerte van Pandelaers. Deze 

bepaalde onder meer: "1) Ontmossen onder hoge druk van uw dak met kunstleien. 2) 

Aanbrengen van twee lagen BAC-HYDRO-D. Nota: Nadat het dak proper is kunnen wij zien 

of er herstellingen moeten gebeuren." Toen de werken eenmaal waren uitgevoerd, bleek dat er 

geen einde was gekomen aan de wateroverlast. De zaak vond geen oplossing en de partijen 

trokken naar de rechter. Deze stelde een deskundige aan, die besloot dat Pandelaers de werken 

uitvoerde conform de overeenkomst en de regels van de kunst, zij het dat hij een foutief advies 

had gegeven aan X in verband met de oplossing van de infiltratieproblemen op de zolder. 

Ontmossen alleen was immers geen voldoende remedie tegen waterindringing. De rechter 

oordeelde: "Indien, zoals in casu, zij moest weten dat de voorgestelde werkwijze geen einde 

kon maken aan de waterindringing, had zij de verplichting verweerster hiervan te verwittigen 

en, zonodig, de uitvoering der werken te weigeren. Eiseres is immers gebonden aan een 

precontractuele informatieverplichting. […] Door de precontractuele fout van eiseres en haar 

verkeerd advies hebben de uitgevoerde werken het beoogde doel, namelijk waterdichtheid, dan 

ook niet bereikt, zodat deze zonder enig nut zijn voor verweerster."2474 

 TRANSPARANTIEVEREISTE IN KOOPCONTRACTEN IS NUTTELOOS, AANGEZIEN 

INFORMATIEPLICHT REEDS VOORTVLOEIT UIT GEMEEN RECHT – De gemeenrechtelijke 

informatieplicht, die ook van toepassing is op koopcontracten, voldoet in feite als voorschrift 

informatie te verschaffen. Het is in geen geval nodig daar nog een specifieke wettelijke regel 

voor koopovereenkomsten aan toe te voegen. Kan de transparantievereiste wel nuttig zijn als 

deze letterlijk wordt uitgelegd en wordt gezien als een eis tot duidelijkheid? Dan rijst de vraag: 

waarom moet een dergelijke vereiste wettelijk verankerd zijn voor de koop en niet voor andere 

overeenkomsten? Men zou toch in principe duidelijkheid moeten betrachten bij het opstellen 

van alle soorten contracten? En onduidelijkheid moet toch in alle gevallen leiden tot 

interpretatie? Duidelijkheid vereisen is in feite niet meer dan een regel van gezond verstand, 

                                                 
contractuele verhouding, maar op de quasi-delictuele fout die de betrokkene, ter gelegenheid van zijn optreden in de 

overeenkomst, heeft begaan."). 
2472 A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten. Grondslagen, 

draagwijdte en sancties, Antwerpen, Intersentia, 2000, 199; A. DE BOECK, "De precontractuele aansprakelijkheid: een 

vergelijking tussen het Belgische recht en de Principles of European Contract Law" in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), 

Totstandkoming van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2002, 84; B. PONET en L. 

CORNELIS, "Precontractuele informatie en goede trouw: hoe zich aan te passen aan zijn gesprekspartner?" in Wat al dan niet 

meedelen vóór het sluiten van een contract?, Brussel, Bruylant, 2006, 424. 
2473 A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten. Grondslagen, 

draagwijdte en sancties, Antwerpen, Intersentia, 2000, 214. 
2474 Rb. Antwerpen 14 januari 2004, RW 2005-06, 1185; TBBR 2006, 498. 
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die eigenlijk van toepassing is op alle contracten.2475 De transparantieplicht voegt in feite niets 

toe aan de gemeenrechtelijke regels, zodat het niet nodig is deze in de wet te handhaven. 

C. Sanctie: interpretatie contra venditorem  

 INTERPRETATIE IN HET NADEEL VAN DE VERKOPER ALS SANCTIE OP HET NIET NALEVEN VAN 

DE INFORMATIEPLICHT OF BIJ ONDUIDELIJKHEID WANNEER DE INFORMATIEPLICHT WEL IS 

NAGELEEFD – De regel contra venditorem schrijft een driefasig interpretatiemodel voor. 

Wanneer de eerste fase uitwijst dat er wel aan de transparantieplicht is voldaan, maar dat er zich 

nog steeds onduidelijke clausules in het contract bevinden, of dat er er een schending van de 

informatieplicht voorligt, kan de rechter overgaan tot interpretatie. In dat geval moet hij eerst 

nagaan wat de gemeenschappelijke partijbedoeling was (2e fase). Is deze onvindbaar, dan kan 

hij uitleggen in het nadeel van de verkoper (3e fase). Deze gefaseerde uitlegging vindt zijn 

neerslag in de contra venditorem regel, zoals deze is neergeschreven in artikel 1602 BW/CC. 

Het tweede lid van deze bepaling vormt een logische consequentie van het eerste lid, dat als 

legitimatie fungeert voor het tweede lid.2476 Deze verbondenheid tussen de onderdelen van het 

artikel belet niet dat beide bepalingen een autonome regel vormen, die los van elkaar bestaat.2477 

Dit betekent enerzijds dat een gebrek aan transparantie ook andere gevolgen met zich kan 

meebrengen dan een interpretatie in het nadeel van de verkoper. Anderzijds wil dit zeggen dat 

de interpretatieregel contra venditorem ook gebruikt kan worden wanneer de verkoper zich wel 

van zijn informatieplicht gekweten heeft. Het is immers mogelijk dat er onduidelijkheid bestaat 

in een contract, ook al zijn alle noodzakelijke mededelingen gebeurd. Het gaat ook hier om een 

"gerichte interpretatieregel" of een "regel van voorkeurinterpretatie", namelijk een bepaling 

die gebiedt een betwiste clausule uit te leggen ten gunste van een van de contracterende partij 

die als zwak wordt aanzien.2478  

Bij zijn dood liet Frans Geldof aan zijn vijf dochters onder andere een huis na. De erfgenamen 

verkochten dit huis aan de gemeente en bij akte van 23 maart 1979 werd de eigendom 

overgedragen. In deze akte was op verzoek van de erfgenamen onder artikel 5 de volgende 

bepaling opgenomen: "Voor het geval in of op het gekochte geld gevonden mocht worden zal 

de koper dat, voor zover het aan hem zou toekomen, om niet uitkeren aan de verkoper." Bij het 

slopen van het verkochte pand werd op of omstreeks 8 juni 1979 in het goed een hoeveelheid 

oude munten aangetroffen. Het betrof hier munten uit de 17e eeuw of daaromtrent. De vijf 

zussen vonden dat de kopers op basis van het opgenomen beding de gevonden munten aan hen 

moest afdragen, omdat onder het woord "geld" ook deze munten vielen. De koper bestreed dit 

echter en argumenteerde dat onder het begrip "geld" alleen algemeen gangbare betaalmiddelen 

vielen. De gemeente vond de bepaling volkomen duidelijk en riep, voor het geval dit niet zo 

mocht zijn, artikel 1509 oud Nederlands BW in, bepalende dat alle duistere en dubbelzinnige 

bedingen ten nadele van de verkoper werden uitgelegd. De rechter ging over tot de eerste fase 

                                                 
2475 Frankrijk: B. GELOT, Finalités et méthodes objectives d'interprétation des actes juridiques, Parijs, LGDJ, 2003, 301; M. 

MIGNOT, "Fasc. unique: VENTE. Obligations du vendeur. Interprétation du contrat" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 2. 
2476 Frankrijk: M. MIGNOT, "Fasc. unique: VENTE. Obligations du vendeur. Interprétation du contrat" in JurisClasseur Civil 

Code, losbl., n° 2. 
2477 Frankrijk: M. MIGNOT, "Fasc. unique: VENTE. Obligations du vendeur. Interprétation du contrat" in JurisClasseur Civil 

Code, losbl., n° 2. 
2478 A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 307. 
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van de interpretatiewerkzaamheid. De schending van de informatieplicht kwam niet eens aan 

bod. Het was dan ook duidelijk dat het probleem niet daar lag. Wel bestond er onenigheid over 

de betekenis van een woord uit het contract, wat tot uitlegging aanleiding zou kunnen geven 

(1e fase). De rechter bekeek in zijn interpretatiewerkzaamheid eerst de tekst van artikel 5 en 

oordeelde dat er normaal gezien onder het begrip "geld" geen honderden jaren oude munten 

vielen, omdat de band met het betaalmiddel-zijn te zwak was om deze munten zoveel jaren 

later nog als geld te kunnen beschouwen. Hij voegde hieraan toe: "Het is echter denkbaar, dat 

de tekst van de overeenkomst de bedoeling van partijen niet juist weergeeft en dat inderdaad 

bedoeld zou zijn onder geld ook oude munten te begrijpen. Dat zou alleen dan het geval zijn 

indien niet alleen de erven deze bedoeling hadden, doch ook gedaagde of indien gedaagde bij 

het tot stand komen van de overeenkomst wist dat de erven de bepaling in deze zin 

interpreteerden en van haar verwacht had mogen worden, dat zij, indien zij het met deze 

interpretatie niet eens was, zulks aan de erven had laten weten." Uit aan het contract externe 

elementen bleek dat de partijen bij het opstellen van deze overeenkomst niet aan de 

mogelijkheid dat er oude munten zouden gevonden worden hadden gedacht, en dat ze het 

begrip geld in de bepaling geen ruimere inhoud hadden willen geven dan met het gewone 

taalgebruik overeenkwam (fase 2). De gemeenschappelijke partijbedoeling was duidelijk, 

zodat het niet nodig was over te gaan tot interpretatiefase 3.2479 

 INTERPRETATIEREGEL CONTRA VENDITOREM GELDT ENKEL VOOR KOOP DIE AL TOT STAND 

GEKOMEN IS – De interpretatieregel contra venditorem is enkel van toepassing op bedingen van 

een koop die al tot stand gekomen is.2480 De bepaling beperkt zich tot de modaliteiten van het 

koopcontract op zich.2481 De regel kan dus niet gebruikt worden om de bewijzen dat er sprake 

is van een koop.2482 Op een clausule die een recht van voorkoop bevat kan de bepaling evenmin 

toegepast worden, omdat deze niet gelijkgesteld mag worden met een koop.2483 Hetzelfde geldt 

voor een (ver)koopbelofte.2484  

Een betwisting rees tussen twee partijen over het al dan niet tot stand gekomen zijn van een 

koopverkoopovereenkomst met betrekking tot een opbrengsteigendom gelegen te Gent, 

bestaande uit een woonst met een appartement en zes kamers plus een stuk bouwgrond. A deed 

op 15 mei 2006 een schriftelijk bod van 475 000 euro op dit goed. Hierbij werd gestipuleerd 

dat de verbintenis tot aankoop gold tot 21 mei 2006; dat de verkoop tot stand zou komen zodra 

de wederpartij, B, haar instemming met het bod zou meedelen; dat door A uiterlijk op 28 mei 

2006 een voorschot zou worden betaald van 47 500 euro "mits inzage facturen EGW 2005 + 

betaling 2005/2006". Het bod werd door B op 18 mei 2006 ondertekend met de toevoeging 

"voor akkoord mits hoger bod voor vrijdag 19 mei 20 h". Er werd effectief een hoger bod (490 

000 euro) gedaan vóór genoemd tijdstip, met name door de heren D. op vrijdag 19 mei om 

                                                 
2479 Hof 's-Gravenhage 18 maart 1981, NJ 1982, 429. 
2480 Gent 6 november 2008, Res Jur.Imm. 2008, 347; A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 

2010, 27; J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, 105; A. VAN OEVELEN, "Koop-verkoop: vorm, kosten, 

interpretatie, bewijs" in Recht voor de onderneming, Mechelen, Kluwer, losbl., IV.12 – 13. 
2481 F. MOURLON BEERNAERT, "L'interprétation de la vente" in Manuel de la vente, Waterloo, Kluwer, 2010, 113. 
2482 J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, 105; F. MOURLON BEERNAERT, "L'interprétation de la vente" 

in Manuel de la vente, Waterloo, Kluwer, 2010, 113. 
2483 Frankrijk: T. MASSART, "Note – La détermination du prix dans les clauses de préemption" (noot onder Cass. fr. com. 15 

oktober 1996), JBS 1997, (126), n° 4.  
2484 Frankrijk: Parijs 23 oktober 1990, n° JurisData 1990-600217. (Het Hof van Beroep oordeelde dat artikel 1602 CC niet 

van toepassing was op de terugkoopbelofte van aandelen toebehorend aan een manager van de vennootschap voor het geval 

dat hij zijn functie zou stopzetten.). 
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17.00 uur. Volgens B had de opschortende voorwaarde waaronder het aankoopbod werd 

aanvaard, nl. de afwezigheid van een hoger bod, zich niet gerealiseerd, zodat de koop niet tot 

stand was gekomen. A vond dat de koopverkoopovereenkomst wel tot stand was gekomen, 

omdat B het hoger bod niet ter kennis had gebracht voor de datum bepaald in de opschortende 

voorwaarde. Bovendien was het hoger bod mondeling gebeurd. Tenslotte was het bod 

voorwaardelijk, want het werd gedaan onder de opschortende voorwaarde van het bekomen 

van een financiering. A beriep zich op artikel 1602 BW en argumenteerde dat de opschortende 

voorwaarde in het voordeel van de koper moest worden geïnterpreteerd, wat betekende dat de 

voorwaarde aldus moest worden gelezen dat een onvoorwaardelijk bod vereist was. De 

feitenrechter oordeelde: "Ook het argument geput uit artikel 1602 BW kan niet worden 

bijgetreden. Artikel 1602 BW betreft de interpretatie van de bedingen van een tot stand 

gekomen verkoopovereenkomst, niet de interpretatie van een opschortende voorwaarde 

waarvan de koopovereenkomst zelf afhankelijk wordt gemaakt."2485 

 OOK DERDEN MOGEN ZICH OP INTERPRETATIEREGEL CONTRA VENDITOREM BEROEPEN – 

Een beroep doen op de contra venditorem-regel is geen privilege van de contractpartijen. Ook 

derden, die vreemd zijn aan de gestelde rechtshandeling, mogen toepassing van de regel 

vragen.2486 De reden hiervoor is het grote belang van de bepaling bij de bescherming van een 

zwakke partij.2487  

Bij een hevig onweer met veel wind werd een wilg die groeide op de oever van de rivier La 

Princesse losgerukt uit de aarde. In zijn val nam hij de elektriciteitsdraden langs de weg met 

zich mee. Op dat moment kwam de heer Franquet met een kar met twee paarden langs op de 

straat. De elektriciteitsdraden kwamen op hen terecht. Dit veroorzaakte de dood van de paarden 

en zware brandwonden bij de bestuurder van de kar. De vraag rees wie de eigenaar was van de 

boom die tot zulke zware schade aanleiding had gegeven juist was. Op 31 januari 1929 was de 

grond verkocht geweest. In de notariële akte was met betrekking tot de afbakening van het 

perceel opgenomen: "tenant à la rivière La Princesse, à la Société acheteuse et à la chausée 

de Mons à Bruxelles". Op het plan dat de verkoopakte vergezelde, was ook helemaal niet 

duidelijk aangegeven waar de grens van het perceel lag. De rechter oordeelde: "Attendu 

qu'étant admis qu'on puisse déduire une certaine imprécision quant à l'étendue de l'objet 

vendu, résultant des mentions précises figurant à l'acte, comparées au plan y annexé, encore 

faudrait-il interpréter la volonté équivoque des parties contre le vendeur, c'est-à-dire en faveur 

de la thèse qui confère à l'acheteur l'objet le plus étendu, conformémént à l'article 1602 CC." 

De rechter voegde eraan toe: "Que l'application de cette règle d'interprétation des conventions 

peut être revendiquée par des tiers étrangers à l'acte, en raison du but poursuivi et de l'intérêt 

général qu'elle présente pour la garantie de la propriété immobilière."2488  

 CONTRA VENDITOREM IS NUTTELOZE REGEL, AANGEZIEN INTERPRETATIEBEPALING IN DE 

PRAKTIJK GEEN TOEPASSING KAN VINDEN – De expliciete opname van een 

interpretatiebepaling in het nadeel van de verkoper moet kritisch bekeken worden. De ratio van 

de regel ligt in de informatie-assymetrie tussen de partijen: de verkoper kent het verkochte goed 

                                                 
2485 Gent 6 november 2008, Res Jur.Imm. 2008, 347. 
2486 Brussel 4 juli 1951, JT 1952, 334; Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, 

volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 147; J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, 105. 
2487 Brussel 4 juli 1951, JT 1952, 334; J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, 105. 
2488 Brussel 4 juli 1951, JT 1952, 334. 
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beter dan de koper. Is dit echter altijd het geval?2489 Contra venditorem is ontstaan in een 

periode waarin de verkoper over het algemeen goederen verkocht die hij ofwel lange tijd onder 

zich had gehad ofwel zelf had geproduceerd. In een dergelijk geval kent hij de verkochte zaak 

natuurlijk goed. Vandaag de dag zijn verkopers vaak tussenpersonen, die zelf niet produceren, 

noch goederen een lange tijd onder zich hebben. Dat de verkoper het goed zoveel beter kent 

dan de koper dat dit een interpretatie in zijn nadeel zou rechtvaardigen, gaat dus zeker niet meer 

altijd op.2490 Bovendien blijkt de handhaving van contra venditorem niet nodig. Meer zelfs, als 

men de bestaande hiërarchie tussen de bepalingen van voorkeurinterpretatie op de juiste manier 

toepast, kan contra venditorem zelfs in de praktijk geen enkele toepassing vinden. In de B2C-

context mag contra venditorem al niet gehanteerd worden, omdat dan altijd het dwingende in 

favorem consumentis moet spelen (nrs. 746 en volgende). Bij B2B-contracten zijn er meerdere 

mogelijkheden. Gaat het om een standaardbeding of een toetredingscontract, dan moet contra 

proferentem steeds voorrang krijgen boven contra venditorem (nr. 756). Ligt er geen 

typeclausule of adhesie-contract voor, dan betekent dit dat de partijen een koopcontract hebben 

gesloten waarvan ze op voorhand over de clausules gedebatteerd hebben. Bedingen waarover 

onderhandeld is, vallen niet onder de contra venditorem-bepaling. In dat geval moet men de 

contra stipulatorem-bepaling hanteren (nr. 759). Zo blijkt dat de andere regels van 

voorkeurinterpretatie reeds alle interpretatiegevallen in koopcontracten ondervangen. Voor 

contra venditorem is er dus in de praktijk geen plaats.  

D. Andere sancties voor onduidelijkheid in koopcontracten  

 ANDERE SANCTIES DOOR GEMEENRECHTELIJKE PLICHT TOT INFORMATIE – De contra 

venditorem-regel is een sanctie voor het gebrek aan de verschaffing van voldoende informatie 

of het gebrek aan transparantie van clausules in koopcontracten. Het nalaten de vereiste 

informatie te bieden, leidt echter niet altijd tot een interpretatie in het nadeel van de verkoper. 

Er bestaat immers niet alleen een specifieke informatieplicht in koopovereenkomsten, maar ook 

een gemeenrechtelijke meldingsplicht. De lijn tussen de specifieke informatieplicht in 

koopovereenkomsten, met als bijbehorende sanctie interpretatie contra venditorem en de 

gemeenrechtelijke informatieplicht, met gemeenrechtelijke sancties, is eerder flou, zodat men 

in de praktijk ook gemeenrechtelijke sancties verbindt aan een schending van de specifieke 

informatieplicht. 

 SANCTIE: CONTRACT IS NOOIT TOT STAND GEKOMEN – In eerste instantie oordeelt de rechter 

soms dat er nooit een koopcontract tot stand is gekomen, omdat de voorliggende akte zo 

onduidelijk is.2491 Als de verkoper zozeer aan zijn informatieplicht verzaakt heeft, dat hij 

                                                 
2489 P. BRULEZ, Koop en aanneming: faux amis?, Antwerpen, Intersentia, 2015, 153-154. 
2490 P. BRULEZ, Koop en aanneming: faux amis?, Antwerpen, Intersentia, 2015, 153-154. Nederland: G. PACQUAY, 

Conformiteit en risico in het nieuwe kooprecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1992, 122-123. 
2491 Rb. Veurne 18 december 1997, V & F 1998, 149 ("Artikel 1602 BW. Deze interpretatieregel kan echter alleen toepassing 

vinden wanneer de feitenrechter tot de vaststelling komt dat et betwiste beding duister en dubbelzinnig is, met andere woorden 

wanneer de bijgebrachte gegevens binnen en buiten de akte ontoereikend zijn om de betekenis ervan met zekerheid vast te 

stellen. […] Indien het werkelijk de bedoeling van partijen geweest ware te verkopen aan de nominale waarde van de aandelen 

die bepaald werd bij de oprichting van de vennootschap, zoals verweerster geweert, dan zouden partijen het niet nodig 
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onvoldoende informatie heeft gegeven om de verkochte zaak enigszins te identificeren, dan is 

het contract niet tot stand gekomen, omdat het dan geen bepaald of bepaalbaar voorwerp heeft. 

Hier zien we dat de lijn tussen de twee componenten uit de eerste fase in het onderzoek van de 

rechter, namelijk aan de ene kant het nagaan of de mededelingsplicht vervuld is en aan de andere 

kant het onderzoek of de overeenkomst wel duidelijk is, eerder flou is. Net omdat niet aan de 

informatieplicht voldaan is, bestaat er onduidelijkheid, die dan in een tweede fase 

gesanctioneerd wordt, in dit geval door het oordeel dat er in feite nooit een overeenkomst 

bestaan heeft.  

Bij de verkoop van een stuk grond door de heer Chave aan de heer Tarina ontstond er 

onenigheid. In de akte stond: "Monsieur Chave vend à monsieur Tarina une parcelle de terre 

de 3625 m2, parcelle dépendant de la terre Tetaumatai Teoheohe, sise en partie pente et plat." 

De heer Tarina verkeerde in de veronderstelling dat het om een overwegend vlak perceel ging, 

terwijl dat helemaal niet zo was. De rechter ten gronde oordeelde dat hier een onduidelijkheid 

voorlag en dat artikel 1602 CC geschonden was. Dit resulteerde erin "qu'en l'espèce, il existe 

un désaccord sur la chose même qui a été vendue, et que le doute qui en procède ne quarait 

profiter à mr. Chave; qu'il résulte que faute par ce dernier d'établir que la parcelle dont il a 

voulu faire délivrance est bien celle dont le transfert avait été projété avec l'acheteur potentiel, 

la vente projetée ne peut être tenue pour parfaite et valablement conclue".2492 

 SANCTIE: NIETIGHEID DOOR WILSGEBREK – Een ander mogelijk gevolg van de schending van 

de informatieplicht, is de nietigheid van het contract.2493 Dit is het geval wanneer er sprake is 

                                                 
gevonden hebben te verduidelijken dat de aandelen verkocht werden aan de prijs van de dag. Vraag is nu enkel nog of de door 

de partijen overeengekomen prijs van de dag bepaald of bepaalbaar is. […] Aangezien partijen het zelfs niet eens zijn over 

wat onder de prijs van de dag verstaan mag worden, laat staan welke dag daarmee bedoeld werd, is het overbodig een expertise 

te bevelen teneinde de waarde van de aandelen te bepalen. De rechter vermag zich immers niet in de plaats te stellen van 

partijen nu geen enkel stuk en geen enkel objectief gegeven van de rechter toelaat te besluiten werlke prijs er werd 

overeengekomen en partijen het daar thans nog steeds niet over eens zijn. In deze omstandigheden kan de rechtbank niets 

anders dan besluiten dat de door partijen overeengekomen prijs niet bepaald en niet bepaalbaar was en is, zonder nieuwe 

aanvullende overeenkomst tussen partijen, zodat de koop moet geacht worden niet tot stand te zijn gekomen conform art. 1583 

BW."). Frankrijk: Papeete 25 april 1996, n° JurisData 1996-048326. 
2492 Frankrijk: Papeete 25 april 1996, n° JurisData 1996-048326. 
2493 Bergen 29 april 1986, JL 1987, 332, noot M. BLONDIAU ("Qu' aux termes de l'article 1602 CC, la dame D. avait l'obligation 

de déclarer clairement en quoi consistait la chose vendue; que le silence gardé sur l'état des charges constitue une rétinence 

dolosive qui autorise l'appelant à exiger l'annulation de la vente."); Luik 30 oktober 1990, JT 1991, 129 ("De verkoper van 

een woning waarvan het enig verwarmingsmiddel een open haard is en die de zware gebreken aan de haard moest gekend 

hebben, doch dit voor de koper heeft verzwegen, begaat een kunstgreep die incidenteel bedrog uitmaakt."); Antwerpen 12 juni 

2006, Limb.Rechtsl. 2006, 319, noot; RW 2008-09, 279, noot B. VAN DEN BERGH ("De door geïntimeerde beweerde niet-

naleving door appellante van haar informatieplicht kan niet gestoeld worden op basis van het niet-nakomen van de 

leveringsplicht, maar wordt via de dwaling beteugeld."); Antwerpen 6 november 2006, T.App. 2007, 28 ("Alleen de verkoper 

kent het voorwerp van de verkoping, de koper is hiervoor volledig op hem aangewezen. De verkoper had derhalve deze 

inlichtingen moeten opnemen als een onderdeel van de verkoop, een verplichting waarover hij de koper had moeten inlichten. 

[…] Het hof is van oordeel dat de dwaling van de koper, zoals de eerste rechter stelt, verschoonbaar is."); Brussel 20 september 

2004, TBBR 2006, 491; TMR 2005, 682 ("[…] blijft het te koop aanbieden van een perceel grond dat in de verkoopakte als 

aanhorigheid van een hoeve wordt verkocht, en dat verontreinigd is omwille van de in de ondergrond aanwezige opstapeling 

van stortafval, zonder het melden van dit gegeven een verzwijging, dit is een desbewust achterhouden van een informatie die 

elke eerlijke verkoper spontaan dient te vermelden. Nu aldus te dezen vaststaat dat de verkopers wetens en willens […] een 

element dat determinerend was en mits kennis van hetwelk de kopers het onroerend goed niet zouden hebben aangekocht […] 

verzwegen hebben, is het bewijs van het bedrog door verzwijgen van een informatie die de verkopers hoe dan ook dienden ter 

kennis te brengen van de kopers, geleverd."); Rb. Leuven 27 november 2002, T. App. 2003, 17 ("Het verzwijgen van de toestand 

waarmee het gebouw behept was ten aanzien van eisers maakt dan ook bedrog uit door stilzwijgen zodat artikel 1116 BW van 

toepassing is; Het stilzwijgen van een contractspartij levert immers bedrog op als die partij de verplichting had bepaalde 

informatie mede te delen aan de wederpartij maar deze informatie achterhoudt omdat ze wist dat deze informatie voor de 
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van een wilsgebrek, bijvoorbeeld wanneer de verkoper, of de makelaar als zijn 

vertegenwoordiger, informatie heeft achtergehouden of onjuiste informatie heeft verschaft en 

op die manier bedrog heeft gepleegd, of wanneer de koper door gebrek aan informatie een 

dwaling begaat. In het principe-arrest van 8 juni 1978 heeft het Belgische Hof van Cassatie 

uitdrukkelijk erkend dat verzwijging van informatie in bepaalde omstandigheden bedrog kan 

uitmaken.2494 De omstandigheden waar het dan om gaat doelen op de gevallen waarbij de partij 

                                                 
wederpartij van belang was."); Rb. Hasselt 13 januari 2003, RW 2005-06, 672 ("Verweerder heeft gezwegen, terwijl spreken 

een plicht was. De rechtbank acht het bewezen dat verweerder deze spreekplicht opzettelijk en derhalve bedrieglijk niet is 

nagekomen."); Rb. Kortrijk 22 november 2011, T.Not. 2013, 78, noot L. WEYTS ("In voorliggend geval hadden de verkopers 

een bijzondere spreekplicht tussen het onderschrijven van de onderhandse overeenkomst en de authentieke akte en dienden zij 

de koper er attent op te maken dat zij inmiddels waren gecontacteerd door E-+ met het oog op het verrichten van peilboringen 

en staalnames […] Naar het oordeel van de rechtbank levert K. D. op basis van dit geheel van feitelijke gegevens afdoende het 

bewijs dat er in voorliggend geval sprake is van een hoofdbedrog, met name dat S. W. en L. P. een aantal zaken verzwegen 

hebben."); Rb. Brussel 22 december 2011, JT 2012, 282 ("Le fait de ne pas avoir communiqué les éléments déterminants repris 

ci-dessus alors qu'elle en était elle-même informée, ne fût-ce que par tes procès-verbaux d'assemblée générale et les courriers 

du syndic, constitue dans le chef de V. à tout le moins une négligence fautive ayant induit les époux C.-M. en erreur quant à la 

situation réelle de l'appartement litigieux. […] Par conséquent, l'abstention de V. de transmettre ces éléments essentiels 

d'information sur l'état de la copropriété est constitutive d'une culpa in contrahendo justifiant l'annulation de la convention de 

vente pour vice du consentement des époux C.-M. ainsi que l'indemnisation du dommage subi par ceux-ci et qu'ils évaluent ex 

æquo et bono à 5.000 EUR."); Rb. Brussel 2 maart 2012, Res Jur.Imm. 2013, 144 ("Het verzwijgen van een omstandigheid kan 

ook een dergelijke kunstgreep uitmaken, wanneer het een omstandigheid betreft waarvan de verkoper wist dat zij van 

doorslaggevend belang was voor de koper."); B. BELLEN en J. STEVENS, "Bedrog bij de totstandkoming van een 

overnameovereenkomst en de verhouding met de precontractuele informatieplicht" (noot onder Gent 27 oktober 2008), TRV 

2011, 579; A. DE BOECK, "[Wilsgebreken] Bedrog" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht 

van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Antwerpen, Kluwer, 2004, 35; A. DE BOECK, 

"De wilsgebreken dwaling en bedrog vandaag, responsabilisering en ankerplaats voor de precontractuele 

informatieverplichting" in R. VAN RANSBEECK (ed.), Wilsgebreken, Brugge, die Keure, 2006, 74, 77; J. DE NOLF, "Makelaar 

moet koper inlichten over defecte cv-installatie" (noot onder Rb. Brussel 8 mei 2006), Vastgoed info 2006, 5-7; R. STEENNOT 

en S. DEJONGHE, "Art. 30 W. 14 juli 1991 [handelspraktijkenwet]" in Handels- en economisch recht. Commentaar met overzicht 

van rechtspraak en rechtsleer, X. Handelspraktijken, Mechelen, Kluwer, losbl., 10. Frankrijk: Toulouse 26 november 2002, 

n° JurisData 2002-200595 ("En vertu de l'article 1602 du Code civil, le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il 

s'oblige. Il doit, à ce titre, informer l'acquéreur de toutes circonstances qui peuvent diminuer l'usage du bien transmis et dont 

il a connaissance. Celui qui ayant une telle connaissance n'en informe pas l'acquéreur, commet une réticence dolosive."); 

Toulouse 24 februari 2003, n° JurisData 2003-210311; O. BARRET, "Vente (3° effets)" in Répertoire de droit civil, Parijs, 

Editions Dalloz, losbl., n° 710. Contra België M. BLONDIAU, noot onder Bergen 29 april 1986, JL 1987, 334. BLONDIAU vindt 

dat een interpretatie in het nadeel van de verkoper de enige sanctie mag zijn voor het niet naleven van de informatieplicht, 

omdat er over nietigheid niets wordt gezegd in het artikel. Dit is echter een foute redenering. De dwaling of het bedrog die 

ontstaan door het (al dan niet bedrieglijk) achterhouden van informatie moet immers niet gegrond worden op artikel 1602 BW, 

maar wel rechtstreeks op artikel 1110 BW (dwaling) of artikel 1116 BW (bedrog).  
2494 Cass. 8 juni 1978, Arr. Cass. 1978, 1189; Pas. 1978, I, 1156, noot; RW 1978-79, 1777; RCJB 1979, 525, noot J. P. MASSON. 

Frankrijk: Hetzelfde geldt in Frankrijk sinds Cass. fr. (soc.) 1 april 1954, Bull. 1954, 171 ("Le dol peut être constitué par le 

silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter."). 

Engeland: In Engeland kan het zuiver stilzwijgen geen aanleiding geven tot bedrog. Zie J. CARTWRIGHT, Contract Law, An 

Introduction to the English Law of Contract for the Civil Lawyer, Oxford, Hart Publishing, 2007, 160; K. J. O. JANSEN, 

Informatieplichten: over kennis en verantwoordelijkheid in contractenrecht en buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, 

Deventer, Kluwer, 2012, 66. 
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die bedrieglijk zwijgt eigenlijk een spreekplicht had.2495 Ook het met opzet verstrekken van 

foute informatie is een kunstgreep die leidt tot bedrog.2496 

Bij akte van 14 maart 2001 kocht vennootschap Amelie van vennootschap Chrislove een 

bedrijfsruimte. Toen de koop al gesloten was, ontdekte Amelie dat de buur mede-eigenaar was 

van één van de inkomhallen. Deze hal was bovendien voor de buur een onmisbare nooduitgang. 

De rechter oordeelde dat de verkoper de informatieplicht van artikel 1602 BW had geschonden, 

bedrog had gepleegd en dat de verkoop nietig moest verklaard worden.2497 

 SANCTIE: PRIJSVERMINDERING – In de rechtspraak komt nog een andere sanctie voor de niet-

naleving van de informatieplicht aan bod, namelijk de prijsvermindering.2498 Als de koper op 

de hoogte was geweest van een bepaald gebrek in de zaak, dan had de verkoper slechts een 

lagere prijs kunnen vragen voor het verkochte goed. De verkoper gebruikt aldus kunstgrepen 

                                                 
2495 Antwerpen 6 november 2006, T.App. 2007, 28 ("Alleen de verkoper kent het voorwerp van de verkoping, de koper is 

hiervoor volledig op hem aangewezen. De verkoper had derhalve deze inlichtingen moeten opnemen als een onderdeel van de 

verkoop, een verplichting waarover hij de koper had moeten inlichten. […] Het hof is van oordeel dat de dwaling van de koper, 

zoals de eerste rechter stelt, verschoonbaar is."); Rb. Leuven 27 november 2002, T. App. 2003, 17 ("Het stilzwijgen van een 

contractspartij levert immers bedrog op als die partij de verplichting had bepaalde informatie mede te delen aan de wederpartij 

maar deze informatie achterhoudt omdat ze wist dat deze informatie voor de wederpartij van belang was."); B. BELLEN en J. 

STEVENS, "Bedrog bij de totstandkoming van een overnameovereenkomst en de verhouding met de precontractuele 

informatieplicht" (noot onder Gent 27 oktober 2008), TRV 2011, 579; A. DE BOECK, "[Wilsgebreken] Bedrog" in Bijzondere 

overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. 

Contractenrecht, Antwerpen, Kluwer, 2004, 32; A. DE BOECK, "De wilsgebreken dwaling en bedrog vandaag, 

responsabilisering en ankerplaats voor de precontractuele informatieverplichting" in R. VAN RANSBEECK (ed.), Wilsgebreken, 

Brugge, die Keure, 2006, 80; E. DIRIX en A. VAN OEVELEN, "Kroniek van het verbintenissenrecht 85-92", RW 1992-93, 1217; 

B. PONET en L. CORNELIS, "Precontractuele informatie en goede trouw: hoe zich aan te passen aan zijn gesprekspartner?" in 

Wat al dan niet meedelen vóór het sluiten van een contract?, Brussel, Bruylant, 2006, 418; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. 1: 

de bronnen van verbintenissen, Brugge, die Keure, 2005, 84; B. VAN DEN BERGH, "De overdracht van een handelszaak en de 

informatieplicht vanwege de overdrager: 'spreken is zilver, zwijgen is fout'", TBBR 2009, 371-372; P. VAN OMMESLAGHE, 

"Examen de jurisprudence. Les obligations", RCJB 1986, 69-72. Frankrijk: Cass. fr. (1e civ.) 3 mei 2000, Bull. 2000, I, 88; 

Contrats Concurrence Consommation 2000, 11 ("L'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'avant de conclure avec Mme Y... les 

ventes de 1989, M. Z... avait déjà vendu des photographies de X... qu'il avait achetées aux enchères publiques à des prix sans 

rapport avec leur prix d'achat, retient qu'il savait donc qu'en achetant de nouvelles photographies au prix de 1 000 francs 

l'unité, il contractait à un prix dérisoire par rapport à la valeur des clichés sur le marché de l'art, manquant ainsi à l'obligation 

de contracter de bonne foi qui pèse sur tout contractant et que, par sa réticence à lui faire connaître la valeur exacte des 

photographies, M. Z... a incité Mme Y... à conclure une vente qu'elle n'aurait pas envisagée dans ces conditions; Attendu qu'en 

statuant ainsi, alors qu'aucune obligation d'information ne pesait sur l'acheteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé."). 
2496 L. CORNELIS, "Le dol dans la formation du contrat", RCJB 1976, 49; A. DE BOECK, "De wilsgebreken dwaling en bedrog 

vandaag, responsabilisering en ankerplaats voor de precontractuele informatieverplichting" in R. VAN RANSBEECK (ed.), 

Wilsgebreken, Brugge, die Keure, 2006, 74-75. Engeland: H. BEALE, "Pre-contractual Obligations: The General Contract Law 

Background", Juridica International 2008, 44. 
2497 Frankrijk: Toulouse 24 februari 2003, n° JurisData 2003-210311. 
2498 Luik 30 oktober 1990, JT 1991, 129 (De verkoper van een woning waarvan het enig verwarmingsmiddel een open haard is 

en die de zware gebreken aan de haard moest gekend hebben, doch dit voor de koper heeft verzwegen, beging een kunstgreep 

die incidenteel bedrog uitmaakt. De schadevergoeding werd in casu vastgesteld rekening houdend met de prijs die de koper 

normaal zou betaald hebben indien hij het gebrek zou hebben gekend.); Brussel 14 maart 2008, TBBR 2009, 365, noot B. VAN 

DEN BERGH ("De overnemers zouden met zekerheid niet, of niet tegen dezelfde voorwaarden, gecontracteerd hebben indien zij 

van het verborgen feit op de hoogte waren gebracht, en de verzwijging houdt een kunstgreep in van de overdrager die hij 

doelbewust heeft aangewend om de overnemers te misleiden en hen tot de overeenkomst te doen overgaan tegen de prijs zoals 

bedongen. […] De overnameprijs zou met zekerheid lager zijn geweest. […] Het is billijk en redelijk het te veel betaalde te 

ramen op 600.000 BEF of 14.877,27 EUR."); Gent 26 februari 2009, MER 2010, 87, noot S. DE SPIEGELEER ("De tekst van 

deze overeenkomst is alles behalve duidelijk. […]Tenslotte rijst de vraag of de wettelijke vermindering van de nutriëntenhaltes 

met 25 % bij overname van een stopgezette veeteeltinrichting moet leiden tot een overeenkomstige vermindering van de prijs."). 

Frankrijk: Cass. fr. (1e civ.) 13 april 1999, Bull. civ. I, n° 139 (De verkoper voldeed niet aan zijn informatieplicht omdat hij 

de koper geen bestelbon had overgemaakt met de eigenschappen, het model en de prijs van de verkochte wagen. De kopers 

vroegen een prijsvermindering.); Versailles 13 januari 2000, n° JurisData 2000-108829; D. 2000, inf. rap. 94; RD imm. 2000, 

198, noot J.-C. GROSLIÈRE; Gaz. Pal. 2001, 400. 
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met als gevolg dat de koper heeft gecontracteerd tegen meer bezwarende voorwaarden dan hij 

eigenlijk zou gewild hebben: er is dus sprake van incidenteel bedrog.2499 De gangbare sanctie 

voor dit wilsgebrek, is een schadevergoeding wegens een precontractuele fout van de partij die 

bedrog pleegt.2500 Deze schadevergoeding kan de vorm aannemen van een 

prijsvermindering.2501  

Een verkoper liet na de koper te informeren over de vervuiling in de ondergrond van het 

verkochte terrein. De rechter besloot dat hij aan de informatieplicht van artikel 1602 CC 

tekortschoot en dat een prijsvermindering hier geoorloofd was. De vervuiling maakte het 

perceel niet ongeschikt voor het gebruik waarvoor het bestemd was, omdat deze slechts 

oppervlakkig en klein was. Het zou niet veel kosten om de vervuilde delen te verwijderen. 

Daarom was hier eerder een prijsvermindering aangewezen dan een nietigverklaring van het 

koopcontract.2502 

 SANCTIE: AANSPRAKELIJKHEID VERKOPER – Een verkoper die zich ervan onthoudt de 

noodzakelijke informatie over het verkochte goed te verschaffen, kan bovendien ook 

aansprakelijk gesteld worden voor deze nalatigheid.2503 De precontractuele 

                                                 
2499 Luik 30 oktober 1990, JT 1991, 129 ("De verkoper van een woning waarvan het enig verwarmingsmiddel een open haard 

is en die de zware gebreken aan de haard moest gekend hebben, doch dit voor de koper heeft verzwegen, begaat een kunstgreep 

die incidenteel bedrog uitmaakt. De schadevergoeding wordt vastgesteld rekening houdend met de prijs die de koper normaal 

zou betaald hebben indien hij het gebrek zou hebben gekend."); A. DE BOECK, "[Wilsgebreken] Bedrog" in Bijzondere 

overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. 

Contractenrecht, Antwerpen, Kluwer, 2004, 43; A. LENAERTS, "Over de sanctionering van het wilsgebrek bedrog en de 

afwezigheid van invloed van de onopzettelijke fout van het slachtoffer: een toepassing van fraus omnia corrumpit", TBBR 2012, 

38-39; B. PONET en L. CORNELIS, "Precontractuele informatie en goede trouw: hoe zich aan te passen aan zijn gesprekspartner?" 

in Wat al dan niet meedelen vóór het sluiten van een contract?, Brussel, Bruylant, 2006, 408; R. STEENNOT en S. DEJONGHE, 

"Art. 30 W. 14 juli 1991 [handelspraktijkenwet]" in Handels- en economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak 

en rechtsleer, X. Handelspraktijken, Mechelen, Kluwer, losbl., 10; S. STIJNS, Verbintenissenrecht. 1: de bronnen van 

verbintenissen, Brugge, die Keure, 2005, 86; B. VAN DEN BERGH, "De overdracht van een handelszaak en de informatieplicht 

vanwege de overdrager: 'spreken is zilver, zwijgen is fout'", TBBR 2009, 374. 
2500 A. DE BOECK, "[Wilsgebreken] Bedrog" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Antwerpen, Kluwer, 2004, 52; A. DE BOECK, "De 

wilsgebreken dwaling en bedrog vandaag, responsabilisering en ankerplaats voor de precontractuele informatieverplichting" in 

R. VAN RANSBEECK (ed.), Wilsgebreken, Brugge, die Keure, 2006, 98; M. FLAMEE, "Verplichting tot voorlichting van de 

consument" in Handelspraktijken. Het nieuwe in de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting 

en bescherming van de consument, Brugge, die Keure, 1992, 82; A. LENAERTS, "Over de sanctionering van het wilsgebrek 

bedrog en de afwezigheid van invloed van de onopzettelijke fout van het slachtoffer: een toepassing van fraus omnia 

corrumpit", TBBR 2012, 39; B. PONET en L. CORNELIS, "Precontractuele informatie en goede trouw: hoe zich aan te passen aan 

zijn gesprekspartner?" in Wat al dan niet meedelen vóór het sluiten van een contract?, Brussel, Bruylant, 2006, 409; R. 

STEENNOT en S. DEJONGHE, "Art. 30 W. 14 juli 1991 [handelspraktijkenwet]" in Handels- en economisch recht. Commentaar 

met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, X. Handelspraktijken, Mechelen, Kluwer, losbl., 10; S. STIJNS, 

Verbintenissenrecht. 1: de bronnen van verbintenissen, Brugge, die Keure, 2005, 86; B. VAN DEN BERGH, "De overdracht van 

een handelszaak en de informatieplicht vanwege de overdrager: 'spreken is zilver, zwijgen is fout'", TBBR 2009, 374. 
2501 A. DE BOECK, "[Wilsgebreken] Bedrog" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Antwerpen, Kluwer, 2004, 52; A. DE BOECK, "De 

wilsgebreken dwaling en bedrog vandaag, responsabilisering en ankerplaats voor de precontractuele informatieverplichting" in 

R. VAN RANSBEECK (ed.), Wilsgebreken, Brugge, die Keure, 2006, 89; A. LENAERTS, "Over de sanctionering van het wilsgebrek 

bedrog en de afwezigheid van invloed van de onopzettelijke fout van het slachtoffer: een toepassing van fraus omnia 

corrumpit", TBBR 2012, 39. Contra S. JANSEN, die prijsvermindering onderscheidt van schadevergoeding, zie S. JANSEN, 

Prijsvermindering, Antwerpen, Intersentia, 2015, 813. 
2502 Frankrijk: Versailles 13 januari 2000, n° JurisData 2000-108829; D. 2000, inf. rap. 94; RD imm. 2000, 198, noot J.-C. 

GROSLIÈRE; Gaz. Pal. 2001, 40 
2503 Antwerpen 20 oktober 1998, TBBR 2000 (verkort), 60 ("Overwegende dat inzake verkoopovereenkomsten de 

informatieverplichting van de verkoper meestal gesitueerd wordt in de precontractuele fase, nl. de fase waarin onderhandeld 

wordt; dat bij miskenning van de positieve informatieverplichting door de verkoper in deze fase zijn fout gekwalificeerd wordt 
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zorgvuldigheidsnorm kan cumulatief met de sancties voor wilsgebreken worden toegepast.2504 

Het achterhouden van nuttige informatie maakt echter ook soms op zich, los van enig 

wilsgebrek, een fout uit.2505 In vele gevallen veroorzaakt een dergelijke fout schade voor de 

koper. Deze schade bestaat er dan in dat de koper niet tegen dezelfde voorwaarden, of zelfs 

helemaal niet, zou gecontracteerd zou hebben, indien hij op de hoogte was van de ware toestand. 

                                                 
als een quasi-delictuele fout, welke grond tot een vordering op basis van artikel 1382 BW kan vormen."); Gent 17 februari 

2005, RABG 2006, 428, noot G. JACOBS ("Het verschaffen van onjuiste of onvolledige informatie, ook al gebeurt dit 

onopzettelijk, maakt een dergelijke fout in de zin van artikel 1382 BW uit, indien de partij die de onjuiste of onvolledige 

informatie verstrekte op de hoogte was of diende te zijn van de juiste toedracht".); Gent 15 oktober 2007, TGR-TWVR 2008, 

197 ("Een algemene plicht tot het verstrekken van volledige informatie bestaat niet in het Belgische gemene recht. Het 

uitgangspunt is dat er sprake is van een culpa in contrahendo wanneer er een spreekplicht bestaat. […] De tekortkoming aan 

de informatieplicht houdt een schending van de algemene zorgvuldigheidsnorm in wanneer een normaal voorzichtige en 

redelijke wederpartij, geplaatst in dezelfde externe omstandigheden, de beoogde informatie had verstrekt."); Rb. Gent 13 

oktober 2003, NJW 2004, 312 ("Derhalve besluit de rechtbank dat de verkoper/de eiseres is tekortgekomen aan haar wettelijke 

informatieplicht (artikel 30 WHPC) ten laatste op het ogenblik van de contractsluiting de consument te goeder trouw naar 

behoren te informeren betreffende de verkoopsvoorwaarden in geval van een autofinanciering, welke clausule voor een leek 

als de verweerder onbegrijpelijk is. Het verzuim in hoofde van de eiseres vormt een onrechtmatige daad in de zin van artikel 

1382-1383 BW. De eiseres is gehouden tot algeheel herstel van de schade die zij door haar culpa in contrahendo aan de 

verweerder berokkende."); Rb. Brussel 22 december 2011, JT 2012, 282 ("Le fait de ne pas avoir communiqué les éléments 

déterminants repris ci-dessus alors qu'elle en était elle-même informée, ne fût-ce que par tes procès-verbaux d'assemblée 

générale et les courriers du syndic, constitue dans le chef de V. à tout le moins une négligence fautive ayant induit les époux 

C.-M. en erreur quant à la situation réelle de l'appartement litigieux. […] Par conséquent, l'abstention de V. de transmettre 

ces éléments essentiels d'information sur l'état de la copropriété est constitutive d'une culpa in contrahendo justifiant 

l'annulation de la convention de vente pour vice du consentement des époux C.-M. ainsi que l'indemnisation du dommage subi 

par ceux-ci et qu'ils évaluent ex æquo et bono à 5.000 EUR."); M. DUPONT, "La culpa in contrahendo: une application 

particulière de la responsabilité civile" (noot onder Luik 7 mei 2008), For.ass. 2009, 54; G. JACOBS, "De rechtsbescherming 

van de koper en de informatieverplichting van de verkoper van verontreinigde grond" (noot onder Gent 17 februari 2005), 

RABG 2006, 436; R. STEENNOT, "Algemene bepalingen betreffende de verkopen van producten en diensten aan consumenten", 

TPR 2004, 1848; R. STEENNOT en S. DEJONGHE, "Art. 30 W. 14 juli 1991 [handelspraktijkenwet]" in Handels- en economisch 

recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, X. Handelspraktijken, Mechelen, Kluwer, losbl., 10; R. 

STEENNOT, "Algemene bepalingen betreffende de verkopen van producten en diensten aan consumenten", TPR 2009, 266; B. 

VAN DEN BERGH, "Dwaling versus (precontractuele) informatieplicht: the odd couple?" (noot onder Antwerpen 12 juni 2006), 

RW 2008-09, 286. Frankrijk: Colmar 15 april 1994, n° JurisData 1994-049969 ("La responsabilité du vendeur d'immeuble 

peut, à bon droit, être recherchée sur le fondement des articles 1147 et 1602 du code civil dès lors qu'ayant mentionné dans 

l'acte de vente une alimentation en eau par une source potable, caractéristique de la chose vendue ainsi contractuellement 

promise il cède, en réalité, un immeuble alimenté par des eaux de ruissellement."); Angers 15 november 2004, n° JurisData 

2004-266273 ("Le vendeur est tenu par les dispositions de l'article 1602 CC d'une obligation de renseignement à l'égard de 

l'acquéreur. Les Ardoisières affirment qu'il ne saurait être sérieusement prétendu que les characeristiques du terrain vendu 

auraient été ignorées des acquéreurs, alors qu'elles étaient apparantes et que tout le monde connaissait l'activité d'extraction 

d'ardoises existant sur le site et la nature marécageuse des carrières. Cette affirmation, qui n'est attestée par aucune pièce 

produite, est inopérante. Elle est totalement insuffisante à rapporter la preuve que Mr. et Mme. Gohier savaient lors de la 

vente que le niveau naturel de la nappe phréatique affleurait le terrain constructible que leur vendaient les Ardoisières. Celles-

ci avaient donc l'obligation d'informer les acquéreurs de cette situation qu'elles connaissaient en leur qualité d'exploitantes, 

contrainte d'abbaisser par pompages le niveau de la nappe, ainsi que des conséquences que ne manqueraient pas d'avoir la 

cessation d'exploitation et la remontée de la nappe à son niveau naturel."); Rennes 11 januari 2005, n° JurisData 2005-282277; 

Angers 15 februari 2005, n° JurisData 2005-272143 ("Il n'en reste pas moins que l'information n'a pas été transmise à 

l'acheteur, qui est fondé à solliciter, en application des articles 1602 et 1147 du Code civil, des dommages et intérêts pour un 

usage amoindri de l'immeuble, étant précisé que les nuisances ont aujourd'hui disparu grâce à la réfection des canalisations 

et de la route par les services municipaux."); Aix-en-Provence 19 april 2012, www.dalloz.fr ("La société venderesse n'a pas 

respecté ses obligations d'information et de renseignement loyaux, en violation de l'article 1602 du code civil." Het hof 

oordeelde dat hier een vergoeding voor het verlies van een kans aan de orde was. Omdat de kopers niet op de hoogte waren 

gebracht dat een deel van de gekocht grond beschermd was, hadden ze immers niet de mogelijkheid hier een zwembad te 

graven.). 
2504 A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten. Grondslagen, 

draagwijdte en sancties, Antwerpen, Intersentia, 2000, 174; A. DE BOECK, "De wilsgebreken dwaling en bedrog vandaag, 

responsabilisering en ankerplaats voor de precontractuele informatieverplichting" in R. VAN RANSBEECK (ed.), Wilsgebreken, 

Brugge, die Keure, 2006, 97. 
2505 A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten. Grondslagen, 

draagwijdte en sancties, Antwerpen, Intersentia, 2000, 174. 

http://www.dalloz.fr/
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De koper heeft dan recht op schadevergoeding. In dergelijke gevallen grondt men de 

precontractuele informatieplicht meestal niet op de transparantievereiste in koopcontracten, 

maar wel op de algemene zorgvuldigheidsnorm.2506 

Bij de verkoop van een bedrijfsruimte voldeed de verkoper niet aan zijn informatieplicht. Hij 

vermeldde immers niet dat er in de ruimte geen aansluiting was voor water, noch voor 

elektriciteit. De rechter oordeelde dat deze nalatigheid onverenigbaar was met artikel 1602 CC 

en dat deze een fout uitmaakte in hoofde van de verkoper.2507 

§3. Contra proferentem-regel sensu stricto 

A. Inleiding 

 NIET OPGENOMEN IN DE WET, ZODAT ER UITEENLOPENDE FORMULERINGEN VAN BESTAAN – 

Contra proferentem sensu stricto, de regel van voorkeurinterpretatie voor standaard- en 

toetredingscontracten, is een jurisprudentiële regel die voorlopig in geen van de onderzochte 

jurisdicties in een wet is opgenomen. In Frankrijk voert de Ordonnance n° 2016-131 du 10 

février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des 

obligations contra proferentem sensu stricto met ingang van 1 oktober 2016 in de wet in.2508 

De DCFR2509 en de Unidroit Principes2510 geven wel een regel weer die ze contra proferentem 

betitelen, maar deze bepaling beschrijft de contra proferentem regel sensu lato, de 

verzamelterm voor alle regels van voorkeurinterpretatie. Er doen uiteenlopende verwoordingen 

van de regel de ronde. Hierbij zijn er twee aspecten die in de verschillende formuleringen niet 

altijd met elkaar overeenkomen. Een eerste problematiek betreft de draagwijdte van de 

interpretatie contra proferentem (nr. 683). Aan de ene kant komen er verwoordingen van contra 

proferentem sensu stricto voor waarin men aangeeft dat de minst gunstige betekenis voor de 

proferens moet gebruikt worden, terwijl men aan de andere kant louter verwijst naar een 

nadelige uitlegging. Een tweede problematiek behandelt de concrete invulling van de regel (nrs. 

684 en volgende). De regel in favorem consumentis en contra venditorem duiden op een 

eenduidige manier aan in wiens voor- dan wel nadeel ze spelen. Dit is voor contra proferentem 

sensu stricto niet het geval. Rechtspraak en rechtsleer vullen deze partij op een heel aantal 

verschillende manieren in.2511  

                                                 
2506 A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten. Grondslagen, 

draagwijdte en sancties, Antwerpen, Intersentia, 2000, 187; A. DE BOECK, "De onderzoeksplichten onderzocht, in het bijzonder 

bij de aankoop van tweedehandswagens", TBH 2004, 281; B. VAN DEN BERGH, "De overdracht van een handelszaak en de 

informatieplicht vanwege de overdrager: 'spreken is zilver, zwijgen is fout'", TBBR 2009, 367; P. VAN OMMESLAGHE, "Examen 

de jurisprudence. Les obligations", RCJB 1986, 146-147. 
2507 Frankrijk: Rennes 11 januari 2005, n° JurisData 2005-282277. 
2508 Frankrijk: Artikel 1190 nieuw Frans CC ("Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en 

faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.") 
2509 DCFR: Artikel II.–8:103 DCFR ("Interpretation against supplier of term or dominant party. (1) Where there is doubt 

about the meaning of a term not individually negotiated, an interpretation of the term against the party who supplied it is to be 

preferred. (2) Where there is doubt about the meaning of any other term, and that term has been established under the dominant 

influence of one party, an interpretation of the term against that party is to be preferred."). 
2510 Unidroit Principes: Artikel 4.6 Unidroit Principes ("Contra proferentem rule. If contract terms supplied by one party are 

unclear, an interpretation against that party is preferred."). 
2511 Nederland: VAN SCHAIK stelt de proferens gelijk aan de stipulator en spreekt daarom van de contra stipulatorem-regel, 

wat natuurlijk tot nog meer verwarring aanleiding geeft. Zie A. C. VAN SCHAIK, "Uitlegregels", WNPR 1998, 275-276. 
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B. Draagwijdte interpretatie contra proferentem 

 INTERPRETATIE IN HET NADEEL VAN DE PROFERENS EN NIET DE VOOR DE PROFERENS MEEST 

NADELIGE INTERPRETATIE – De bewoordingen van de regel in favorem consumentis maken 

duidelijk dat de feitenrechter op zoek moet gaan naar de voor de consument méést opportune 

interpretatie (nr. 663). Hetzelfde geldt voor de regel contra assicuratorem (nr. 714). De 

bepalingen contra stipulatorem en contra venditorem gaan niet zo ver. Zij hebben het over een 

uitleg in het voordeel, niet over de meest voordelige uitleg. De feitenrechter heeft bij toepassing 

van contra stipulatorem en contra venditorem dus een grotere appreciatiebevoegdheid dan bij 

de regel voor consumenten- en verzekeringsovereenkomsten. Hoe moet deze draagwijdte nu 

ingevuld worden voor de contra proferentem-regel? Een aantal bronnen gaan ervanuit dat het 

de meest gunstige betekenis is die moet aangewend worden bij de contra proferentem-regel.2512 

Door een defect in de hoofdschakelaarskast in een woning kwam er een overspanning op de 

leidingen in die woning, zodat er schade werd veroorzaakt aan de elektrische toestellen. De 

elektriciteitsmaatschappij vond dat ze niet aansprakelijk was op basis van een exoneratiebeding 

opgenomen in haar algemene voorwaarden. De clausule was echter niet eenduidig. De rechter 

legde er de nadruk op dat het hier ging om een toetredingscontract: "De verbruiker heeft 

zodoende enkel kans toe te treden tot wat die reglementen voorschrijven, buiten iedere vrije 

wil van de partijen om." Vervolgens gaf hij de contra proferentem-regel weer, die hij in 

verband bracht met artikel 1602 BW: "Terzake toetredingscontracten is het maar billijk dat de 

teksten gelezen worden in de voor de zwakste partij (in casu de verbruiker) gunstigste betekenis 

overeenkomstig artikel 1602 BW."2513 

Toch lijkt het meer gepast de invulling in te schrijven in de traditie van contra venditorem en 

contra stipulatorem en enkel na te gaan wat een mogelijke voor de toetreder opportune uitleg 

kan zijn. De strengere norm voor consumenten is immers ingegeven vanuit het oogpunt van 

consumentenbescherming en de regel voor verzekeringsovereenkomsten is gespiegeld aan de 

regel voor consumenten. Een dergelijke grote bescherming is niet nodig voor de regel contra 

proferentem. Wanneer er een consument in het spel is, is het immers in favorem consumentis 

dat moet toegepast worden, zodat de consument in elk geval zijn bescherming krijgt. Toetreders 

bij adhesiecontracten zijn beschermenswaardig, maar niet op hetzelfde niveau als consumenten. 

Alleen al het feit dat de bepaling contra proferentem voorlopig in geen onderzochte jurisdictie 

expliciet deel uitmaakt van een wettelijke bepaling, toont aan dat de wetgevers van mening zijn 

dat er niet een even hoog beschermingsniveau nodig is. De Franse interpretatieregel contra 

                                                 
2512 Rb. Gent 18 december 1985, TGR 1988, 18 ("Terzake toetredingscontracten is het maar billijk dat de teksten gelezen 

worden in de voor de zwakste partij (in casu de verbruiker) gunstigste betekenis overeenkomstig artikel 1602 BW."). 

Nederland: M. L. HENDRIKSE, "De reikwijdte van het contra-proferentembeginsel in het verzekeringsrecht", NTHR 2010, 95; 

J. HIJMA, "Bescherming van de verzekeringsconsument" in T. HARTLIEF en M. M. MENDEL (eds.), Verzekering en 

maatschappij, Deventer, Kluwer, 2000, 36; G. J. KNIJP, "Uitgangspunten bij de uitleg van rechtshandelingen" (noot onder HR 

31 mei 2002 en HR 28 juni 2002), NbBW 2002, 124 ("indien bij de uitleg daarvan twijfel zou kunnen bestaan, de uitleg-variant 

moet worden gevolgd die het gunstigst is voor de wederpartij (de adherent)."). Contra België: P. WERY, "Les pouvoirs du juge 

en matière de contentieux contractuel, dans les Principes du droit européen du contrat" in Liber Amicorum Jean-Pierre de 

Bandt, Brussel, Bruylant, 2004, 735. 
2513 Rb. Gent 18 december 1985, TGR 1988, 18. 
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proferentem sensu stricto, die vanaf 1 oktober 2016 inwerkingtreedt, vult contra proferentem 

ook op deze manier in.2514  

C. Concrete invulling van de contra proferentem-regel 

 PROFERENS ALS REDACTEUR VAN HET GEHELE STANDAARDCONTRACT – Een heel aantal 

bronnen beschouwt de proferens, in het nadeel van wie uitlegging moet gebeuren volgens 

contra proferentem sensu stricto, als de redacteur van het gehele contract.2515 Hij heeft het 

                                                 
2514 Frankrijk: Artikel 1190 nieuw Frans CC ("Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en 

faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé."). 
2515 Luik 6 december 1995, RRD 1996, 421, noot P. WERY ("Attendu, en outre, qu'en matière de contrat d'adhésion, une clause 

équivoque s'interprète contra le professionnel qui a proposé le contrat au profane et sur base des critères d'interprétation 

raisonnablement intelligibles par celui-ci, conformément au sens commune des termes utilisés."); Brussel 8 oktober 2007, JT 

2007, 816; T. Verz. 2008, 60, noot P. FONTAINE ("Finalement en cas de doute, le contrat d'assurance qui peut être considéré 

en espèce comme un contrat d'adhésion sera interprété contre celui qui a stipulé, soit l'assureur, et en faveur de celui qui 

adhère au contrat, soit l'assuré."); K. BERNAUW, "De verzekeringsovereenkomst: ontstaan, bewijs en interpretatie (in het 

bijzonder de WAM)" in C. ENGELS en P. LECOCQ (eds.), Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2009, Brugge, die 

Keure, 2009, 309; P. COLLE, Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 39; A. 

CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 313; A. CRUQUENAIRE, "L'incidence du droit commun des 

obligations sur les règles d'interprétation préférentielle: réflexions à partir de l'exemple des contrats relatifs au droit d'auteur", 

TBBR 2008, 601; P. H. DELVAUX, "Les contrats d'adhésion et les clauses abusives en droit belge" in J. GHESTIN en M. FONTAINE 

(eds.), La protection de la partie faible dans les rapports contractuels: comparaisons franco-belges, Parijs, LGDJ, 1996, 89; 

J. L. FAGNART, "Les contrats de consommation en droit civil classique" in La promotion des intérêts des consommateurs au 

sein d'une économie de marchés, Brussel, E. Story-Scientia, 1993, 170; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, 

"L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-29.1; J. F. LECLERCQ 

en C. JASSOGNE, "L'interprétation des contrats" in Traité pratique de droit commercial, Waterloo, Kluwer, 2009, 341; D. 

LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 3. Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), 

Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-137; J. MAHAUX, J.-F. LECLERCQ en A. 

MEINERTZAGEN-LIMPENS, "L'interprétation des contrats standardisés" in J. MAHAUX, J.-F. LECLERCQ en A. MEINERTZAGEN-

LIMPENS (eds.), Quelques aspects des contrats standardisés, Brussel, Editions de l'Université de Bruxelles, 1982, 89; C. PARIS, 

"L'interprétation des clauses d'une police d'assurance en cas de doute" (noot onder Bergen 6 mei 2003), JLMB 2003, 1824; J. 

F. ROMAIN, "Le principe de la convention-loi (portée et limites): réflexions sur un nouveau paradigme contractuel" in Les 

Obligations contractuelles, Brussel, Editions du Jeune Barreau de Bruxelles, 2000, 77; S. STIJNS, D. VAN GERVEN en P. WERY, 

"Chronique de jurisprudence. Les obligations: les sources (1985-1995)", JT 1996, 717; P. VAN OMMESLAGHE, "Examen de 

jurisprudence. Les obligations", RCJB 1986, 177; R. VAN RANSBEECK, "Privaatrechtelijke en handelsrechtelijke 

beschouwingen inzake forumbedingen in factuurvoorwaarden naar Belgisch recht", TBBR 2013, 356; P. WERY, 

"L'interprétation des clauses ambiguës ou obscures d'un contrat d'assurance" (noot onder Luik 6 december 1995 en Luik 25 

juni 1996), RRD 1996, 423; P. WERY, "L'interprétation des contrats d'adhésion en cas d'ambiguïté ou d'obscurité de leurs 

clauses" (noot onder Luik 26 april 1996), JLMB 1996, 1374; P. WERY, Droit des obligations, vol. I, Théorie générale du 

contrat, Brussel, Larcier, 2011, 403. Frankrijk: H. CLARET, "Interprétation des contrats d'assurance et droit de la 

consommation" (noot onder Cass. fr. (1e civ.) 21 januari 2003), D. 2003, (2600) n° 7; G. COURTIEU, "Le doute doit toujours 

profiter à l'assuré", Resp. civ. et assur. 2003, chron. 13; B. GELOT, Finalités et méthodes objectives d'interprétation des actes 

juridiques, Parijs, LGDJ, 2003, 265-266; L. GRYNBAUM, "De l'art de la mesure dans la protection du consentement", RDC 

2007, 973; M. H. MALEVILLE, Pratique De l'interprétation Des Contrats: Etude Jurisprudentielle, Rouen, Université De 

Rouen, 1991, 249; M. H. MALEVILLE, "Polices d'assurance: les leçons de l'interprétation ou l'art de la rédaction", RGAT 1993, 

514; F. TERRE , P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 469; F. X. TESTU, Contrats d'affaires, Parijs, 

Dalloz, 2010, 157. Nederland: J. P. HEERING, "Contra proferentem: uitlegregel of gezichtspunt", WPNR 2003, 100; E. H. 

HONDIUS, Standaardvoorwaarden: rechtsvergelijkende beschouwingen over standaardisering van kontraktsbedingen en 

overheidstoezicht daarop, Deventer, Kluwer, 1978, 453; S. F. SAGEL, "De objectief-tekstuele uitleg van CAObepalingen: 

betekenis en reikwijdte (I)", ArbeidsRecht 2003, 49. Engeland: Aqua Design & Play International Ltd v Kier Regional Ltd 

[2002] EWCA Civ 797; [2003] BLR 111; 82 Con. LR 107 ("The principle of contra proferentem is inapplicable in the instant 

case because there is no ambiguity justifiying a strict interpretation of the contract against its maker."); Alpacas Ltd v Sir John 

Wilsey [2003] WL 23721686 ("The contra proferentem rule dictates where there is ambiguity in a document the ambiguity is 

to be construed against the maker."); M. E. BOARDMAN, "Contra Proferentem: The Allure Of Ambiguous Boilerplate", Mich. 

L. Rev. 2005-06, 1121; S. G. JOHNSON, "Resolving Ambiguities in Insurance Policy Language: The Contra Proferentem 

Doctrine and Use of Extrinsic Evidence", Brief 2003-04, 33; A. KRAMER, "Common Sense Principles of Contract Interpretation 

(and how we've been using them all along)", OJLS 2003, 195; K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, Londen, Sweet 

and Maxwell, 2007, 261; B. D. LIGGETT, "Contra Applicantem or Contra Proferentem Applicatio: The Need for Clarification 
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contract, zoals het voorligt, geformuleerd, dus het risico van onduidelijkheden moet ook bij 

hem liggen. Een dergelijke invulling is in vele gevallen werkbaar, maar niet altijd. Het is 

immers mogelijk dat partijen een standaardcontract aanwenden dat door een derde geredigeerd 

is. Dan brengt een interpretatie in het nadeel van de redacteur natuurlijk geen uitsluitsel voor 

het uitleggingsgeschil.  

NV S sloot een standaard-diefstalverzekering bij verzekeraar NV X. Op 24 augustus 1992 gaf 

NV K een tractor in bewaring aan S op basis van een onderhoudscontract. Op 3 september 

1992 kwam een vertegenwoordiger van K de tractor ophalen, maar toen bleek dat deze 

verdwenen was. Er was al iemand langsgeweest, die zich had voorgedaan als een chauffeur 

van K, en hij had de tractor meegenomen. S richtte zich tot de verzekeraar, maar X weigerde 

een vergoeding uit te keren omdat hier geen sprake was van diefstal, maar wel van oplichting. 

Wat onder "diefstal" verstaan werd, was opgenomen in de volgende clausule: "A. Dommages 

aux véhicules confiés 4) Vol. En cas de vol entraînant l'endommagement ou la disparition d'un 

(de) véhicule(s) confié(s), la garantie du contrat est d'application à condition que: a) la 

responsabilité civile du preneur soit engagée du fait de sa propre faute ou de celle d'un assuré 

dont il doit répondre; b) le sinistre soit survenu soit dans l'enceinte de l'entreprise soit en ses 

abords immédiats mais dans cette éventualité pendant les heures d'ouverture." Volgens S was 

aan deze definitie voldaan. Subsidiair riep S in dat X zich niet had gehouden aan de plicht tot 

duidelijkheid van artikel 14 Controlewet door bij de contractsluiting niet duidelijk uit te leggen 

wat er nu net onder "diefstal" viel. De rechter oordeelde dat er inderdaad niet was voldaan aan 

de transparantievereiste van artikel 14 Controlewet en dat bijgevolg een interpretatie van het 

contract nodig was. Hierbij stelde hij dat het verzekeringscontract, dat een toetredingscontract 

uitmaakte, moest uitgelegd worden in het nadeel van de verzekeraar, omdat de verzekeraar het 

contract heeft opgesteld en hij degene is die de aard van de garanties die het biedt definieert.2516 

 PROFERENS ALS REDACTEUR VAN DE STANDAARDCLAUSULE – Voor standaardbedingen is een 

invulling van contra proferentem op het niveau van individuele clausules natuurlijk 

noodzakelijk. Contra proferentem wil beschermen tegen de gevaren van een eenzijdige 

opstelling van clausules, zodat men vaak stelt dat de bepaling bij standaardbedingen moet 

gelezen worden als de weergave van een uitlegging in het nadeel van de redacteur van een 

specifieke clausule.2517  

                                                 
of the Doctrine of Contra Proferentem in the Context of Insured-Created Ambiguities in Insurance Applications", BYU L. Rev. 

2008, 212; R. MERKIN, Colinvaux's Law of Insurance, Londen, Sweet & Maxwell, 2006, 62; E. PEEL, The Law of Contract, 

Londen, Sweet and Maxwell, 2011, 243; W. D. SLAWSON, "Contractual Discretionary Power: A Law To Prevent Deceptive 

Contracting By Standard Form", Mich. St. L. Rev. 2006, 860. DCFR: C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. 

HERRE, J. HUET, M. STORME, S. SWANN, P. VARUL, A. VENEZIANO en F. ZOLL, Principles, Definitions and Model Rules of 

European Private Law Draft Common Frame of Reference (DCFR), http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-

private-law_en.pdf, 591. 
2516 Brussel 8 oktober 2007, JT 2007, 816; T. Verz. 2008, 60, noot P. FONTAINE. 
2517 Luik 25 juni 1996, AJT 1997-98, 8, noot G. SCHOORENS; T.Verz. 1998, 370; JLMB 1997, 1331, RRD 1996, 426, noot P. 

WERY ("Une clause contractuelle doit être interprétée contre celui qui a stipulé – en l'espèce, l'assureur."); Bergen 22 

november 2004, JLMB 2005, 1869 ("Attendu, cependant, que la clause de garantie 'six mois ou cinq mille kilomètres' doit 

s'interpréter contre la partie qui a stipulé, à savoir l'intimée, en ce sens que l'appelant était en droit de faire valoir cette 

garantie durant le délai de six mois ou durant la période couverte par l'accomplissement des cinq mille premiers kilomètres."); 

Gemengde Commissie Rechtsbijstand 15 september 2006, RGAR 2008, n° 14.419 ("Les tribunaux tiennent souvent compte du 

fait que le contrat d'assurance est un contrat d'adhésion, pour interpréter les clauses ambiguës dans un sens défavorable à 

leur auteur. C'est la règle d'interprétation non écrite contra proferentem, qui fait justement peser sur celui-ci les risques d'une 

rédaction défectueuse."); P. H. DELVAUX, "Responsabilité et assurances de l'entreprise" in Les assurances de responsabilité, 

Brussel, Editions de jeune barreau de Bruxelles, 1999, 3; M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 2010, 333; M. 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
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V. kocht op 6 april 1998 een tweedehands Volkswagen Passat, waarbij de factuur een garantie 

bepaalde voor "six mois ou cinq mille kilomètres, pièces et main-d'œuvre". Er bestond toen nog 

geen verplichte garantie voor twee jaar in consumentenovereenkomsten. In juni 1998 was het 

voertuig zo kapot dat het niet meer kon functioneren. De vraag rees of de auto nog onder de 

garantie viel. In eerste aanleg vond de rechter dat de garantieclausule een alternatief weergaf: 

vanaf het moment dat één van beide voorwaarden voltooid was, stopte de waarborg. In Hoger 

Beroep oordeelde de rechter: "Attendu, cependant, que la clause de garantie 'six mois ou cinq 

mille kilomètres' doit s'interpréter contre la partie qui a stipulé, à savoir l'intimée, en ce sens 

que l'appelant était en droit de faire valoir cette garantie durant le délai de six mois ou durant 

la période couverte par l'accomplissement des cinq mille premiers kilomètres."2518 

 PROFERENS ALS PARTIJ DIE DE CLAUSULE HANTEERT – Standaardbedingen en typecontracten 

zijn niet altijd opgemaakt door één van de partijen bij het contract, maar kunnen ook afkomstig 

zijn van een derde.2519 In dat geval kan men natuurlijk moeilijk een interpretatie in het nadeel 

van de redacteur aanwenden. Dan vult men contra proferentem eerder in als een uitleg tegen de 

gebruiker van het standaardcontract of standaardbeding, die het dan wel niet zelf heeft 

opgesteld, maar er wel voor gezorgd heeft dat het in de overeenkomst is opgenomen.2520 Ook 

                                                 
FONTAINE, Verzekeringsrecht, Gent, Larcier, 2011, 372; G. GATHEM, "L'indemnisation conventionnelle de l'architecte en cas 

de rupture unilatérale du contrat et la loi interdisant les clauses abusives", TBBR 2003, 649; W. GELDHOF en M. HOEBEECK, 

"Toetredingscontracten en algemene contractsvoorwaarden" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met 

overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 8; P. WERY, 

"L'interprétation des clauses ambiguës ou obscures d'un contrat d'assurance" (noot onder Luik 6 december 1995 en Luik 25 

juni 1996), RRD 1996, 423; P. WERY, "L'interprétation contra proferentem" (noot onder Bergen 13 januari 2005), JLMB 2005, 

1052. Frankrijk: DALLOZ (ed.), "Art. L. 112-3" in Code des Assurances, Parijs, Dalloz, 2013, n° 32; J. GHESTIN en I. 

MARCHESSEAUX-VAN MELLE, "Les contrats d'adhésion et les clauses abusives en droit français et en droits européens" in J. 

GHESTIN en M. FONTAINE (eds.), La protection de la partie faible dans les rapports contractuels: comparaisons franco-belges, 

Parijs, LGDJ, 1996, 42; R. KOLB, "La maxime 'qui habet commoda, ferre debet onera et contra' (celui qui jouit des avantages 

doit supporter aussi les charges et vice versa) en droit international public", RBDI 2004, 28. Nederland: A. F. BUNGENER, Het 

wijzigen van de arbeidsovereenkomst in vermogensrechtelijk perspectief, Deventer, Kluwer, 2008, 66; K. J. O. JANSEN, 

Informatieplichten: over kennis en verantwoordelijkheid in contractenrecht en buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, 

Deventer, Kluwer, 2012, 243; M. L. HENDRIKSE, "De reikwijdte van het contra-proferentembeginsel in het verzekeringsrecht", 

NTHR 2010, 95; P. G. VESTERING, "Interpretatie en kwalificatie van de (arbeids)overeenkomst: een routekaart", ArbeidsRecht 

2004, 47. Engeland: M. CHEN-WISHART, Contract Law, Oxford, Oxford University Press, 2012, 417; M. P. FURMSTON, 

Cheshire, Fifoot and Furmston's law of contract, Oxford, Oxford university press, 2012, 216; K. LEWISON, The Interpretation 

of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 262; G. MCMEEL, The Construction of Contracts, Oxford, Oxford University 

Press, 2007, 158. DCFR: C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. HUET, M. STORME, S. SWANN, P. 

VARUL, A. VENEZIANO en F. ZOLL, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame 

of Reference (DCFR), http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, 591. Unidroit Principes: 

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW, Unidroit principles of international commercial contracts, 

Rome, 2010 http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf, 144. 
2518 Bergen 22 november 2004, JLMB 2005, 1869. 
2519 Nederland: M. L. HENDRIKSE, "De reikwijdte van het contra-proferentembeginsel in het verzekeringsrecht", NTHR 2010, 

96; H. HONDIUS, Standaardvoorwaarden: rechtsvergelijkende beschouwingen over standaardisering van kontraktsbedingen 

en overheidstoezicht daarop, Deventer, Kluwer, 1978, 589. DCFR: C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. 

HERRE, J. HUET, M. STORME, S. SWANN, P. VARUL, A. VENEZIANO en F. ZOLL, Principles, Definitions and Model Rules of 

European Private Law Draft Common Frame of Reference (DCFR), http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-

private-law_en.pdf, 591. Unidroit Principes: INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW, Unidroit 

principles of international commercial contracts, Rome, 2010 

http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf, 144. 
2520 P. H. DELVAUX, "Les contrats d'adhésion et les clauses abusives en droit belge" in J. GHESTIN en M. FONTAINE (eds.), La 

protection de la partie faible dans les rapports contractuels: comparaisons franco-belges, Parijs, LGDJ, 1996, 80; Zie ook 

Brussel 19 oktober 1995, RGAR 1997, n° 12.809 ("[…] la SA Chemimetal n'ayant pas à subir les consequences de la faute que 

la SA Utrecht aurait commise en soumettant à sa signature un contrat d'adhésion mal rédigé sur ce sujet."). Frankrijk: J. 

GHESTIN en I. MARCHESSEAUX-VAN MELLE, "Les contrats d'adhésion et les clauses abusives en droit français et en droits 

européens" in J. GHESTIN en M. FONTAINE (eds.), La protection de la partie faible dans les rapports contractuels: comparaisons 

franco-belges, Parijs, LGDJ, 1996, 24. Nederland: M. L. HENDRIKSE, "De reikwijdte van het contra-proferentembeginsel in 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf
http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf
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de contractant die het gebruik van een clausule voorstelt, zonder dat hij deze zelf heeft 

opgesteld, moet immers instaan voor de duidelijkheid ervan en de gevolgen van onduidelijkheid 

dragen.2521 Het criterium voor de invulling van de proferens is dan niet meer het opstellen van 

een clausule, maar wel het voorstellen ervan.2522 De Franse wettelijke regel contra proferentem, 

ingevoerd door de Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des 

contrats, du régime général et de la preuve des obligations, hanteert deze invulling van contra 

proferentem sensu stricto.2523  

                                                 
het verzekeringsrecht", NTHR 2010, 96; J. HIJMA, Algemene voorwaarden, Deventer, Kluwer, 2003, 33; H. HONDIUS, 

Standaardvoorwaarden: rechtsvergelijkende beschouwingen over standaardisering van kontraktsbedingen en 

overheidstoezicht daarop, Deventer, Kluwer, 1978, 589; N. VAN TIGGELE-VAN DER VELDE, "Aansprakelijkheid, Verzekering & 

Schade, Uitleg in het verzekeringsrecht", AV&S 2012, n° 2.3; P. G. VESTERING, "Interpretatie en kwalificatie van de 

(arbeids)overeenkomst: een routekaart", ArbeidsRecht 2004, 47. Engeland: Tam Wing Chuen v Bank of Credit and Commerce 

Hong Kong Ltd [1996] 2 BCLC 69 ("The basis of the contra proferentem principle is that the person who puts forward the 

wording of a proposed agreement may be assumed to have looked after his own interests, so that if the words leave room for 

doubt about whether he is intended to have a particular benefit there is reason to support that he is not."); Lexi Holdings Plc 

v Stainforth [2006] EWCA Civ 988; (2006) 150 SJLB 984; [2006] NPC 87 ("If the terms of the agreement were inadequate 

and ambiguous then they should be construed against L, which had put them forward, in accordance with the rule of contra 

preferentem."); The Governors of the Peabody Trust v Mr Michael Reeve [2008] EWHC 1432 ("This rule in the Regulation 

appears to be analogous to the domestic English law principle of contra proferentem which is normally to the effect that in the 

case of ambiguity a document is construed against the party putting it forward."); William Hare Ltd v Shepherd Construction 

Ltd [2010] EWCA Civ 283 ("When there is doubt about the meaning of a contract term, the words may be construed against 

the person who put them forward."); AJ Building and Plastering Ltd v Turner [2013] EWHC 484 (QB); [2013] WL 617792 

("[…] the common-law contra proferentem rule, according to which any doubt as to the meaning of contractual words will be 

resolved by construing them against the party that put them forward."); M. CHEN-WISHART, Contract Law, Oxford, Oxford 

University Press, 2015, 417; G. MCMEEL, The Construction of Contracts, Oxford, Oxford University Press, 2007, 158; . Zie 

ook R. CALNAN, Principles of contractual interpretation, Oxford, Oxford University Press, 2013, 94. DCFR: C. VON BAR, E. 

CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. HUET, M. STORME, S. SWANN, P. VARUL, A. VENEZIANO en F. ZOLL, 

Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference (DCFR), 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, 591. Unidroit Principes: INTERNATIONAL INSTITUTE 

FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW, Unidroit principles of international commercial contracts, Rome, 2010 

http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf, 144. 
2521 Nederland: M. L. HENDRIKSE, "De reikwijdte van het contra-proferentembeginsel in het verzekeringsrecht", NTHR 2010, 

96. DCFR: C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. HUET, M. STORME, S. SWANN, P. VARUL, A. 

VENEZIANO en F. ZOLL, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference 

(DCFR), http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, 591. Unidroit Principes: INTERNATIONAL 

INSTITUTE FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW, Unidroit principles of international commercial contracts, Rome, 2010 

http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf, 144. 
2522 Nederland: M. L. HENDRIKSE, "De reikwijdte van het contra-proferentembeginsel in het verzekeringsrecht", NTHR 2010, 

96. Engeland: Tam Wing Chuen v Bank of Credit and Commerce Hong Kong Ltd [1996] 2 BCLC 69 ("The basis of the contra 

proferentem principle is that the person who puts forward the wording of a proposed agreement may be assumed to have looked 

after his own interests, so that if the words leave room for doubt about whether he is intended to have a particular benefit there 

is reason to support that he is not."); Lexi Holdings Plc v Stainforth [2006] EWCA Civ 988; (2006) 150 SJLB 984; [2006] 

NPC 87 ("If the terms of the agreement were inadequate and ambiguous then they should be construed against L, which had 

put them forward, in accordance with the rule of contra preferentem."); The Governors of the Peabody Trust v Mr Michael 

Reeve [2008] EWHC 1432 ("This rule in the Regulation appears to be analogous to the domestic English law principle of 

contra proferentem which is normally to the effect that in the case of ambiguity a document is construed against the party 

putting it forward."); William Hare Ltd v Shepherd Construction Ltd [2010] EWCA Civ 283 ("When there is doubt about the 

meaning of a contract term, the words may be construed against the person who put them forward."); AJ Building and 

Plastering Ltd v Turner [2013] EWHC 484 (QB); [2013] WL 617792 ("[…] the common-law contra proferentem rule, 

according to which any doubt as to the meaning of contractual words will be resolved by construing them against the party 

that put them forward."). Zie ook R. CALNAN, Principles of contractual interpretation, Oxford, Oxford University Press, 2013, 

940. Zie ook België: Brussel 19 oktober 1995, RGAR 1997, n° 12.809 ("[…] la SA Chemimetal n'ayant pas à subir les 

consequences de la faute que la SA Utrecht aurait commise en soumettant à sa signature un contrat d'adhésion mal rédigé sur 

ce sujet."). 
2523 Frankrijk: Artikel 1190 nieuw Frans CC ("Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en 

faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé."). 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf
http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf
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Mevrouw Melnikoff leende elke dag haar auto aan haar vader, waarmee zij samenwoonde, om 

naar zijn werk te gaan. Op één van deze ritten gebeurde er een ongeluk, waarbij de vader 

gewond geraakte. Hij claimde de terugbetaling van zijn kosten vanwege de verzekeraar. Deze 

vond dat de heer Melnikoff moest beschouwd worden als detentor van het voertuig, een 

categorie van personen die van dekking uitgesloten was. Artikel 7.1 van het 

verzekeringscontract bepaalde "Le conducteur ainsi que le preneur d'assurance et tous ceux 

dont la responsabilité civile est couverte par l'assureur ne peuvent pas bénéficicer de la 

couverture." Artikel 3 regelde dat "La responsabilité civile du preneur d'assurance, du 

propriétaire, de tout détenteur ou de tout conducteur désigné est assuré." Beide bepalingen 

waren onderling contradictoir. De rechter oordeelde dat bij toetredingscontracten, onduidelijke 

bedingen moesten uitgelegd worden tegen de partij het het contract had voorgesteld.2524 

Het invullen van de proferens als de partij die de clausule hanteert, is in de praktijk beter 

werkbaar dan de invulling als redacteur van een contract of van een beding. Men wil met contra 

proferentem immers de partij beschermen die niet heeft kunnen kiezen wat er in het contract 

staat. Of de tegenpartij die een beding heeft opgenomen het nu zelf heeft opgesteld, dan wel het 

zomaar heeft overgenomen, maakt hierbij niets uit. Hij blijft de enige die de keuze had over de 

inhoud van de clausule.  

Een koper kocht een onroerend goed en sloot hiervoor een kortetermijnlening. De bedoeling 

was tijdens het lopen van die lening (twee maanden) ergens elders financiering te vinden. Dit 

bleek moeilijker dan verwacht. De koper vroeg aan de uitlener of hij niemand kon vinden om 

het onroerend goed over te kopen. De uitlener kende een kandidaat, die het goed wilde kopen 

voor een hogere prijs dan wat de koper betaald had. Hij sloot een "exclusive sale agreement" 

met de koper, op basis waarvan de uitlener £150 000 betaalde om zelf de koop te sluiten en de 

winst op te strijken. De koper "was to relinquish all rights in the property." De nieuwe 

potentiële koper zei echter op het laatste moment af. De uitlener maakte een einde aan de 

exclusive sale agreement en vroeg aan de koper de terugbetaling van de lening. De koper 

argumenteerde dat hij alle rechten op het goed had overgedragen aan de uitlener en dat hij niet 

meer kon aangesproken worden tot betaling. De rechter vond dat het contract onduidelijk was 

en oordeelde: "If the terms of the agreement were inadequate and ambiguous then they should 

be construed against L, which had put them forward, in accordance with the rule of contra 

proferentem."2525 

 PROFERENS ALS PARTIJ DIE VOORDEEL HAALT UIT DE CLAUSULE – In Engeland wordt de 

contra proferentem-regel regelmatig ingeroepen bij onduidelijke exemption of exclusion 

clauses (exoneratiebedingen).2526 Dan ziet men de proferens veelal als de partij die voordeel 

                                                 
2524 Brussel 15 juni 1992, RGAR 1994, n° 12.260. 
2525 Engeland: Lexi Holdings Plc v Stainforth [2006] EWCA Civ 988; (2006) 150 SJLB 984; [2006] NPC 87. 
2526 Engeland: H. G. BEALE, Chitty on contracts, 1: General Principles, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 860; J. BEATSON, 

A. BURROWS en J. CARTWRIGHT, Anson's Law of Contract, Oxford, Oxford University Press, 2010, 178-179; K. LEWISON, The 

Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 264. 
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haalt uit het beding.2527 Deze lezing past in de bescherming van de zwakke partij.2528 Een 

exoneratiebeding beoogt de gehele of gedeeltelijke bevrijding van (buiten)contractuele 

aansprakelijkheid. Bij toetredings- of standaardcontracten is het logischerwijs de partij die 

bepaalde clausules voorstelt die dergelijke bedingen opneemt in zijn eigen voordeel. Waarom 

zou hij immers de toetreder willen exonereren? Dat is alleen negatief voor hemzelf. Dit wil 

zeggen dat deze invulling eigenlijk de facto niet verschilt van de bovenstaande alternatieven. 

Een werknemer had een ongeluk tijdens zijn werkuren met een voertuig van het bedrijf, 

waardoor hij schade ondervond. In het contract was onder "Insurance and Indemnity" onder 

andere opgenomen: "The hirer shall be liable for all loss or damage no matter how caused, 

save for normal wear and tear, to any vehicle hired hereunder or any part thereof and the hirer 

shall be liable for any damages, loss charges or expenses arising out of or as a consequence 

of any accident involving any vehicle hired hereunder." De werknemer sprak de werkgever aan 

voor betaling van de schade, maar de werkgever weigerde dit te betalen. De rechter stelde dat 

contra proferentem hier toepassing moest vinden. Hij stelde de de proferens expliciet gelijk 

met "the person in whose favour the clause is made". De werknemer werd in het gelijk 

gesteld.2529 

 PROFERENS ALS PARTIJ DIE EEN CLAUSULE INROEPT – De proferens wordt ook regelmatig 

gelijk gesteld met de partij die zich op een bepaald beding beroept.2530 Het verschil met de 

interpretatie in het nadeel van de partij die voordeel haalt uit een beding, is verwaarloosbaar. 

Wanneer een partij zich in een geschil beroept op een bepaald beding, is dit logischerwijs 

normaal gezien een clausule die hem voordeel toebedeelt, anders zou hij er natuurlijk niet op 

steunen.2531 Op die manier verschilt ook deze invulling niet van de bovenstaande.  

                                                 
2527 Engeland: Canada Steamship Lines Limited v The King [1952] AC 192 ("If the clause contains language which expressly 

exempts the person in whose favour it is made ("the proferens") […]"); Brian Stephen Hinks v E. M. Fleet (trading as Silver 

Sands Caravan Park) [1986] WL 408133 ("If the clause contains language which expressly exempts the person in whose favour 

it is made ("hereafter called the proferens") […]"); Stirling v Norwest Holst Ltd [1997] SLT 973 ("If the clause contains 

language which expressly exempts the person in whose favour it is made ("the proferens") […]"); Cert plc v George Hammond 

plc [1999] All ER (D) 1262 ("If the clause contains language which expressly exempts the person in whose favour it is made 

("the proferens") […]"); K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 264. 
2528 Engeland: H. G. BEALE, Chitty on contracts, 1: General Principles, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 859-860; E. 

MCKENDRICK, Contract Law: Text, Cases, and Materials, Oxford, Oxford University Press, 2014, 415-416. 
2529 Engeland: Cert plc v George Hammond plc [1999] All ER (D) 1262. 
2530 Engeland: Youell v Bland Welch & Co Ltd [1992] 2 Lloyd's Rep 127, 132 ("in case of doubt, wording in a contract is to 

be construed against a party who seeks to rely on it in order to diminish or exclude his basic obligation, or any common law 

duty which arises apart from the contract."); The "Starsin" [2003] UKHL 12; [2003] 2 WLR 711 ("A party relying on an 

exemption must do so in clear words – any ambiguity or lack of clarity must be resolved against that party."); M. ANDERSON 

en V WARNER, Drafting and Negotiating Commercial Contracts, Haywards Heath, Tottel Publishing, 2007, 118; H. G. BEALE, 

Chitty on contracts, 1: General Principles, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 916; C. EDELMAN, "Current 'soft targets' in 

reinsurance contract wording", Int. I.L.R. 1996, 329; M. P. FURMSTON, Cheshire, Fifoot and Furmston's law of contract, 

Oxford, Oxford university press, 2012, 216; L. KOFFMAN en E. MACDONALD, The Law of Contract, Oxford, Oxford University 

Press, 2010, 183; K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 454; E. MCKENDRICK, 

Contract Law: Text, Cases, and Materials, Oxford, Oxford University Press, 2014, 415; G. MCMEEL, The Construction of 

Contracts, Oxford, Oxford University Press, 2007, 159, 190; E. PEEL, The Law of Contract, Londen, Sweet and Maxwell, 2011, 

243; E. PEEL, "The common law tradition: application of boilerplate clauses under English law" in G. CORDERO-MOSS (ed.), 

Boilerplate clauses, international commercial contracts and the applicable law, Cambridge, Cambridge University Press, 

2011, 133; J. POOLE, Textbook on Contract Law, Oxford, Oxford University Press, 2012, 264. Nederland: J. HIJMA, Algemene 

voorwaarden, Deventer, Kluwer, 2010, 33. Rechtsvergelijkend: P. CSERNE, "Policy considerations in contract interpretation: 

the contra proferentem rule from a comparative law and economics perspective" in G. RADHIKA, Contract Theory - Corporate 

Law, Hyderabad, ICFAI University Press, 2009, 80. 
2531 Engeland: E. PEEL, The Law of Contract, Londen, Sweet and Maxwell, 2011, 243. 
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Tijdens het verschepen van een lading hout van Maleisië naar Antwerpen, onderging de boot 

Starsin averij. De eigenaars van het hout vroegen een vergoeding aan de eigenaars van de 

Starsin, omdat een deel van de lading beschadigd was. In de vrachtbrieven was de volgende 

clausule opgenomen: "If the ocean vessel is not owned by or chartered by demise to the 

Company or Line by whom this Bill of Lading is issued (as may be the case notwithstanding 

anything that appears to the contrary) this Bill of Lading shall take effect only as a contract of 

carriage with the Owners or Demise Charterer as the case may be as Principal made through 

the Agency of the said Company or Line who act solely as Agents and shall be under no 

personal liability whatsoever in respect thereof." De "identity of carrier clause" stelde: "The 

Contract evidenced by this Bill of Lading is between the Merchant and the Owner of the vessel 

named herein…". Het was in deze zaak niet duidelijk of de scheepsbevrachter dan wel de 

scheepseigenaar moest gezien worden als de "carrier". De rechter beriep zich op contra 

proferentem en stelde: "A party relying on an exemption must do so in clear words – any 

ambiguity or lack of clarity must be resolved against that party."2532  

 PROFERENS ALS STERKE PARTIJ – Contra proferentem is ontstaan vanuit de wil om de zwakke 

partij te beschermen. Men zou het dan ook als logisch kunnen beschouwen de proferens te zien 

als de sterke partij.2533 De sterke partij is in standaard- en toetredingscontracten de partij die de 

andere zijn eigen wil kan opleggen. Dit is opnieuw de partij die aan de oorsprong staat van het 

inbrengen van bepaalde bedingen in de overeenkomst. Ook deze lezing is de facto gelijk aan de 

vorige. 

                                                 
2532 Engeland: The "Starsin" [2003] UKHL 12; [2003] 2 WLR 711 ("A party relying on an exemption must do so in clear 

words – any ambiguity or lack of clarity must be resolved against that party."); 
2533 Rb. Gent 18 december 1985, TGR 1988, 18 ("Terzake toetredingscontracten is het maar billijk dat de teksten gelezen 

worden in de voor de zwakste partij (in casu de verbruiker) gunstigste betekenis overeenkomstig artikel 1602 BW."); E. CAUSIN, 

"L'interprétation des contrats en droit belge" in L'interprétation en droit. Approche plurisiciplinaire, Brussel, Facultés 

universitaires St.-Louis, 1987, 314; M. A. CRUQUENAIRE, L'interprétation des contrats en droit d'auteur, Brussel, Larcier, 2007, 

216-217; A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 312; A. CRUQUENAIRE, "L'incidence du droit 

commun des obligations sur les règles d'interprétation préférentielle: réflexions à partir de l'exemple des contrats relatifs au 

droit d'auteur", TBBR 2008, 601; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. 

Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-28; Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. 

Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 145; C. PARIS, "L'interprétation des clauses d'une police d'assurance en 

cas de doute" (noot onder Bergen 6 mei 2003), JLMB 2003, 1824; J. F. ROMAIN, "Le principe de la convention-loi (portée et 

limites): réflexions sur un nouveau paradigme contractuel" in Les Obligations contractuelles, Brussel, Editions du Jeune 

Barreau de Bruxelles, 2000, 77; K. SWERTS, J. DEENE, C. VANACKERE, en K. MARCHAND, "Definitie, soorten en 

basisbeginselen. [De overeenkomst]" in Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Kluwer, Mechelen, losbl., II.4-22; B. 

TOUSSAINT, "Interprétation et rédaction des contrats d'assurance" in Liber amicorum Jean-Luc Fagnart, Louvain-la-Neuve, 

Anthemis, 2008, 296; P. WERY, "L'interprétation des contrats d'adhésion en cas d'ambiguïté ou d'obscurité de leurs clauses" 

(noot onder Luik 26 april 1996), JLMB 1996, 1375; P. WERY, "Les clauses abusives relatives à l'inexécution des obligations 

contractuelles dans les lois de protection des consommateurs du 14 juillet 1991 et du 12 août 2002", JT 2003, 797; P. WERY, 

Droit des obligations, vol. I, Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 403. Frankrijk: D. NOGUERO, "La 

détermination du contenu du contrat d'assurance par son interprétation", Gaz. Pal. 2011, (6) IB1; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ. Art. 

1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" 

in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 59; F. TERRE , P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 469. 

Nederland: G. J. KNIJP, "Uitgangspunten bij de uitleg van rechtshandelingen" (noot onder HR 31 mei 2002 en HR 28 juni 

2002), NbBW 2002, 124. Engeland: Tam Wing Chuen v Bank of Credit and Commerce Hong Kong Ltd [1996] 2 BCLC 69 

("The basis of the contra proferentem principle is that the person who puts forward the wording of a proposed agreement may 

be assumed to have looked after his own interests, so that if the words leave room for doubt about whether he is intended to 

have a particular benefit there is reason to support that he is not."); Association of British Travel Agents Ltd v British Airways 

Plc [2000] 2 Lloyd's L.R. 209 ("The origin and first purpose of the contra proferentem rule is to limit the power of a dominant 

contractor who is able to deal on his own take-it-or-leave-it terms with others."); R. BROWNSWORD, Smith and Thomas. A 

Casebook on Contract, Londen, Sweet and Maxwell, 2009, 429. 
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M. M. genoot van een werkloosheidsuitkering sinds 1 juni 2005. Toen hij na meer dan twee 

jaar nog geen job had gevonden, werd hij uitgenodigd door de RVA tot sluiting van een 

activeringsovereenkomst. Op 12 december 2007 werd de overeenkomst gesloten. Een jaar later 

kreeg M. M. een negatieve evaluatie. Er werd een tweede overeenkomst gesloten, waarbij M. 

M. een heel aantal verplichtingen kreeg opgelegd. Zo moest hij onder andere viermaal per 

maand een spontane kandidatuur voorleggen bij potentiële werkgevers. Na een jaar kreeg M. 

M. opnieuw een negatieve evaluatie, omdat hij niet aan deze verplichting had voldaan. Zijn 

uitkering werd stopgezet. Hij was het hier niet mee eens, omdat hij vond dat de vier keer per 

jaar moest gezien worden als een gemiddelde van vier keer, over een periode van een jaar 

gespreid. De vraag rees hoe dit beding moest worden uitgelegd. De rechter benadrukte het feit 

dat M. M. zelf geen inspraak had gehad in de inhoud van het contract en verplicht was geweest 

ertoe toe te treden en was van mening: "D'autre part, dans l'interprétation des engagements, 

le tribunal prend en considération le fait que ce contrat est un contrat d'adhésion. […] Au 

moment de la conclusion, la liberté contractuelle du chômeur se réduit à, soit souscrire au 

contrat qui lui est proposé, soit le refuser. S'il refuse, il perd son revenu puisqu'il est exclu du 

droit aux allocations. Le chômeur est donc invité à adhérer à ce contrat, c'est-à-dire aux 

actions choisies par le directeur. S'agissant d'un contrat d'adhésion, ses clauses doivent être 

interprétées, en cas de doute, dans un sens favorable à la partie qui y souscrit, à savoir le 

chômeur."2534  

 INTERPRETATIE IN HET VOORDEEL VAN DE TOETREDER – Een laatste veel voorkomende 

formulering van contra proferentem behandelt de invulling van de regel vanuit een ander 

perspectief. Deze focust niet op de persoon in het nadeel van wie interpretatie werkt, maar wel 

op de partij voor wie de uitlegging voordelig moet zijn. Dit is dan de toetreder.2535 Hij heeft 

                                                 
2534 Arbrb. Nijvel 10 november 2009, Soc.Kron. 2010, 207. 
2535 Brussel 24 februari 1994, RGAR 1995, n° 12.466 ("il est de jurisprudence et de doctrine constantes qu'en cas de doute, un 

contrat d'adhésion s'interprète en faveur de celui qui y souscrit."); Bergen 13 januari 2005, JLMB 2005, 1047, noot P. WERY 

("Que, toutefois, la doctrine et la jurisprudence ont toujours estimé que l'interprétation contra proferentem s'appliquait aux 

contrats d'adhésion, de sorte qu'en cas de doute, le contrat devait être interprété 'en faveur de celui qui y souscrit' ou du moins 

'contre (hier moet men natuurlijk lezen: "en faveur de", zie ook de noot van P. Wéry onder dit arrest) celui qui s'oblige' et ce, 

en application de l'article 1162 du code civil,[…] et en application, par extension, de l'article 1602, alinéa 2, du code civil."); 

Brussel 18 april 1996, RGAR 1999, n° 13.071, noot ("Attendu que dans les contrats d'adhésion tel que le contrat d'assurance, 

en cas de doute, il y a lieu d'interpréter en faveur de celui qui adhère au contra, soit l'assuré."); Brussel 8 oktober 2007, JT 

2007, 816; T. Verz. 2008, 60, noot P. FONTAINE ("Finalement en cas de doute, le contrat d'assurance qui peut être considéré 

en espèce comme un contrat d'adhésion sera interprété contre celui qui a stipulé, soit l'assureur, et en faveur de celui qui 

adhère au contrat, soit l'assuré."); H. COUSY, "De rol van de goede trouw in het verzekeringscontract" in Liber amicorum Jan 

Ronse, Brussel, Story-Scientia, 1986, 19; A. CRUQUENAIRE, L'interprétation des contrats en droit d'auteur, Brussel, Larcier, 

2007, 216; A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 312; A. CRUQUENAIRE, "L'incidence du droit 

commun des obligations sur les règles d'interprétation préférentielle: réflexions à partir de l'exemple des contrats relatifs au 

droit d'auteur", TBBR 2008, 601; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. 

Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-29.10; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 3. 

Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, 

Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-137; A. VAN OEVELEN, "Koop-verkoop: vorm, kosten, interpretatie, bewijs" in Recht voor de 

onderneming, Mechelen, Kluwer, losbl., IV. 12-16; P. WERY, "Les pouvoirs du juge en matière de contentieux contractuel, 

dans les Principes du droit européen du contrat" in Liber Amicorum Jean-Pierre de Bandt, Brussel, Bruylant, 2004, 735; R. 

VANDEPUTTE, De overeenkomst: haar ontstaan, haar uitvoering en verdwijning, haar bewijs, Brussel, Larcier, 1977, 112. 

Frankrijk: M. Y. M. ALY, La logique de l'opération d'interprétation du contrat: Comparaison franco-égyptienne, proefschrift 

Université de Paris-Nord, 2005, 208; B. GELOT, Finalités et méthodes objectives d'interprétation des actes juridiques, Parijs, 

LGDJ, 2003, 304; M. H. MALEVILLE, Pratique De l'interprétation Des Contrats: Etude Jurisprudentielle, Rouen, Université 

De Rouen, 1991, 249; D. TECHAKUMPHU, Interprétation de contrat en droit français et en droit thaïlandais, proefschrift Aix 

Marseille, 1981, 37; F. X. TESTU, "Le juge et le contrat d'adhésion", JCP 1993, I, (3673) n° 15. Nederland: G. J. KNIJP, 

"Uitgangspunten bij de uitleg van rechtshandelingen" (noot onder HR 31 mei 2002 en HR 28 juni 2002), NbBW 2002, 124. 

Rechtsvergelijkend: P. CSERNE, "Policy considerations in contract interpretation: the contra proferentem rule from a 
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immers enkel de keuze al dan niet toe te treden, maar heeft zelf geen invloed op het uiteindelijke 

contract. Het is mogelijk dat partijen gebruik maken van een type-overeenkomst waar geen van 

beiden enige invloed heeft gehad op de redactie. In dat geval is het normaal gezien toch 

mogelijk een partij aan te wijzen die als "toetreder" kan bestempeld worden. Dat is dan de partij 

die niet het initiatief heeft genomen om van dat model gebruik te maken. Ook deze invulling 

komt met de bovenstaande overeen: de toetreder is immers de partij die niet de redacteur van 

het gehele standaardcontract of van de standaardclausule is, de partij die niet zelf de clausule 

hanteert, de partij die geen voordeel haalt uit een beding, de partij die zich niet op een beding 

beroept en de zwakke partij. Hoewel men uit het feit dat men de contra proferentem-regel sensu 

stricto op een heel aantal manieren formuleert zou kunnen afleiden dat er uiteenlopende 

invullingen van de regel bestaan, komen ze toch allemaal op hetzelfde neer.  

Een man was op 29 juni 1982 slachtoffer van een arbeidsongeval dat uiteindelijk leidde tot een 

proces. Een vijftal jaar daarvoor had hij een rechtsbijstandsverzekering gesloten. Hij vroeg 

vanwege de verzekeraar een terugbetaling van zijn gerechtskosten. De verzekeraar liet weten 

dat ze geen gerechtskosten terugbetaalde in het geval een derde aansprakelijk was voor de 

schade die ontstaan was bij een ongeval. De rechter was van mening dat de verzekeraar die een 

risico wil uitsluiten, dat op ondubbelzinnige wijze moet doen, en dat dit hier niet was gebeurd 

en voegde eraan toe: "Qu'en outre, il est de jurisprudence et de doctrine constantes qu'en cas 

de doute, un contrat d'adhésion s'interprète en faveur de celui qui y souscrit."2536 

 TERMINOLOGIE: REGEL "PRO ADHERENTEM" OF "IN FAVOREM ADHERENTIS" MISSCHIEN TE 

VERKIEZEN BOVEN "CONTRA PROFERENTEM" OM ONDERSCHEID MET CONTRA 

PROFERENTEM SENSU LATO AAN TE DUIDEN – Aangezien contra proferentem in het voordeel 

speelt van de toetreder, zou men kunnen argumenteren dat het te verkiezen is deze regel aan te 

duiden met "pro adherentem",2537 of, naar analogie met de regel in favorem consumentis, met 

"in favorem adherentis". Op die manier komt het onderscheid met de contra proferentem-regel 

sensu lato, die in feite alle regels van voorkeurinterpretatie omvat, duidelijker naar voor. Wij 

kiezen ervoor deze terminologische aanpassing niet door te voeren, omdat de term contra 

proferentem zo ingeburgerd is, dat een aanpassing ervan tot verwarring zou kunnen leiden. 

 GEEN WETGEVEND INGRIJPEN NODIG, OMDAT DE REGEL IN DE PRAKTIJK EENDUIDIG WORDT 

GEBRUIKT – In sommige landen is contra proferentem sensu stricto een wettelijke regel. Zo 

beschrijven bijvoorbeeld artikel 1190 nieuw Frans CC, artikel 1390 Italiaans BW, artikel 1566, 

2e alinea Chileens BW en artikel 1342 BW van Quebec een interpretatieregel in het voordeel 

van de toetreder. De vraag rijst of het niet meer rechtszekerheid zou bieden contra proferentem 

in alle jurisdicties in een wet op te nemen. LOPEZ SANTA MARIA pleit in zijn doctoraat alvast 

                                                 
comparative law and economics perspective" in G. RADHIKA, Contract Theory - Corporate Law, Hyderabad, ICFAI University 

Press, 2009, 84. 
2536 Brussel 24 februari 1994, RGAR 1995, n° 12.466.  
2537 Zie, voor deze term, Rechtsvergelijkend: P. CSERNE, "Policy considerations in contract interpretation: the contra 

proferentem rule from a comparative law and economics perspective" in G. RADHIKA, Contract Theory - Corporate Law, 

Hyderabad, ICFAI University Press, 2009, 84; D. L. LLUELLES, "Les règles de lecture forcée 'contra proferentem' et 'contra 

stipulatorem': du rêve à la réalité", RJT 2003, 250. 
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voor een ingrijpen van de wetgever in het contentieux van toetredingscontracten.2538 Hij roept 

op tot een preventieve wetgeving, die duidelijkheid in standaard- en adhesiecontracten 

vooropstelt, waardoor er geen nood meer zou zijn aan een correctie via contra proferentem 

achteraf. Voor sommige toetredingscontracten is dergelijke wetgeving ondertussen inderdaad 

opgesteld. De transparantievereiste in consumenten-, koop- en verzekeringscontracten heeft 

bijvoorbeeld een wettelijke basis. Moet ook een duidelijkheidsvereiste en een 

interpretatiebepaling voor toetredingscontracten een wettelijke basis hebben? Dit blijkt 

onnodig. Enerzijds moet duidelijkheid in alle contracten nagestreefd worden, wat ook de inhoud 

ervan is.2539 Anderzijds is de interpretatieregel, zoals die door rechtspraak en rechtsleer 

geformuleerd wordt, eenduidig genoeg. Er bestaat eensgezindheid over de invulling en de 

toepassing ervan. Enkel over de vraag of de meest gunstige dan wel een voordelige interpretatie 

voor de toetreder moet aangehangen worden, is er geen volledige consensus. Het is evenwel zo 

logisch de analogie met contra venditorem en contra stipulatorem te maken, dat ook hierover 

elk wetgevend ingrijpen onnodig is. 

§4. Contra assicuratorem-regel  

A. Inleiding 

 TRANSPARANTIEVERPLICHTING IN VERZEKERINGSCONTRACTEN MET ALS SANCTIE 

CONVERSIE OF NIETIGHEID VAN ONDUIDELIJKE OF ONNAUWKEURIGE CLAUSULES EN 

INTERPRETATIE VAN ONDUIDELIJKE CLAUSULES – Voor verzekeringscontracten bestaat er, net 

zoals voor consumenten- en koopcontracten, een transparantieverplichting (nrs. 694 en 

volgende). Voldoet het contract niet aan de vereiste duidelijkheid, dan zijn er verschillende 

sancties mogelijk: de rechter kan overgaan tot conversie van de onduidelijke clausules (nrs. 707 

en volgende), deze nietig verklaren (nrs. 709 en volgende), dan wel de onduidelijke bedingen 

uitleggen (nrs. 711 en volgende). 

B. Transparantieverplichting 

1. Regel 

 TRANSPARANTIEVEREISTE IN VERZEKERINGSOVEREENKOMSTEN IN ALLE ONDERZOCHTE 

LANDEN – Voor enkele regels van voorkeurinterpretatie geeft de wet expliciet een 

transparantievereiste weer. Dit is onder andere het geval voor de bepalingen contra venditorem 

(nrs. 667 en volgende) en in favorem consumentis (nrs. 654 en volgende).2540 Ook voor het 

verzekeringscontract bestaan in verschillende onderzochte landen dergelijke regels. Het 

Belgische artikel 14 KB 22 februari 1991 (hierna "Controlereglement") bepaalt over 

verzekeringscontracten: "De voorwaarden der overeenkomsten moeten in duidelijke en 

                                                 
2538 Frankrijk: J. LOPEZ SANTA MARIA, Les systèmes d'interprétation des contrats, proefschrift Parijs, 1968, 172-177. 
2539 Frankrijk: B. GELOT, Finalités et méthodes objectives d'interprétation des actes juridiques, Parijs, LGDJ, 2003, 301; M. 

MIGNOT, "Fasc. unique: VENTE. Obligations du vendeur. Interprétation du contrat" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 2. 
2540 Zie J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1000-1011. 
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nauwkeurige bewoordingen opgesteld worden. Ze mogen geen enkele clausule bevatten die een 

inbreuk uitmaakt op de gelijkwaardigheid tussen de verbintenissen van de verzekeraar en die 

van de verzekeringnemer." Artikel 23§1 Verzekeringswet stelt: "De algemene, bijzondere en 

speciale voorwaarden, de verzekeringsovereenkomsten in hun geheel, evenals alle clausules 

afzonderlijk, moeten in duidelijke en nauwkeurige bewoordingen worden opgesteld. Ze mogen 

geen enkele clausule bevatten die een inbreuk uitmaakt op de gelijkwaardigheid tussen de 

verbintenissen van de verzekeraar en die van de verzekeringnemer." Artikel 37, 1e lid 

Verzekeringswet bepaalt dan weer "De in de artikelen 35 en 36 bedoelde inlichtingen worden 

duidelijk, nauwkeurig, en schriftelijk verstrekt in één van de officiële Belgische landstalen." De 

Franse transparantievereiste van artikel L. 112-3, 1e alinea Code des assurances focust eerder 

op de formele kant van de zaak, door de instructie te geven ervoor te zorgen dat de tekst van 

het contract toegankelijk moet zijn voor de verzekerde.2541 De artikelen L. 112-2 Code des 

assurances, dat een overzicht geeft van de informatie die de verzekeraar moet bieden voor het 

aangaan van het contract en L. 112-4 Code des assurances, dat de verplichte vermeldingen in 

het verzekeringscontract zelf bepaalt, dragen bij tot inhoudelijke nauwkeurigheid en precisie in 

verzekeringscontracten. De verplichting tot het verstrekken van precieze informatie is een 

resultaatsverbintenis.2542 In Nederland stelt men ook voorop dat clausules van een 

verzekeringscontract duidelijk moeten zijn geformuleerd. Evenmin als de contra proferentem-

richtlijn is deze transparantievereiste expliciet opgenomen in een wet. Het is de rechtspraak en 

de rechtsleer die deze duidelijkheidseis ontwikkeld heeft en de contra proferentem-wenk in 

verzekeringscontracten verbindt met een transparantievereiste.2543  

Aannemer Alheembouw voerde grond- en funderingswerkzaamheden uit voor de bouw van 

een achtbaan in Walibi Sixflags Belgium. Alheembouw voerde deze werkzaamheden uit als 

onderaannemer van Vekoma Manufacturing BV. Vekoma had in het kader van haar 

bedrijfsvoering een doorlopende Construction All Risks-verzekering (CAR-verzekering) lopen 

bij Hannover International Insurance (Nederland). Bij de werkzaamheden ontstond schade, die 

gemeld werd aan de verzekeraars. Alheembouw was van mening dat de schade was gedekt 

onder de door Vekoma mede ten behoeve van haar gesloten verzekering. De verzekeraar vond 

echter dat de schade niet onder de dekking van de CAR-verzekering viel. Volgens 

Alheembouw kon de Haviltex-maatstaf hier niet worden gebruikt, omdat er een derdenbeding 

in de verzekering was opgenomen ten voordele van Alheembouw en het bedrijf zelf niet 

                                                 
2541 Frankrijk: Artikel L. 112-3, 1e alinea Code des assurances ("Le contrat d'assurance et les informations transmises par 

l'assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents."). 
2542 J. F. ROMAIN, "Le principe de la convention-loi (portée et limites): réflexions sur un nouveau paradigme contractuel" in 

Les Obligations contractuelles, Brussel, Editions du Jeune Barreau de Bruxelles, 2000, 79. Frankrijk: M. FABRE-MAGNAN, 

De l'obligation d'information dans les contrats: essai d'une théorie, Parijs, LGDJ, 1992, n° 499; J. KULLMANN, "Les relations 

entre assureurs et assurés en droit français" in J. GHESTIN en M. FONTAINE (eds.), La protection de la partie faible dans les 

rapports contractuels: comparaisons franco-belges, Parijs, LGDJ, 1996, 358; J. KULLMANN, noot onder Cass. fr. (2e civ.) 22 

november 2007, RGDA 2008, 64. 
2543 Nederland: HR 19 april 2013, NJ 2013, 239; Den Haag 12 september 2006, NJF 2006, 546 ("Het hof stelt voorop dat het 

bij de uitleg van een verzekeringsclausule als de onderhavige steeds aankomt op de zin die partijen over en weer redelijkerwijs 

aan elkaars verklaringen en gedragingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar (aan 

inzicht) mochten verwachten. Daarbij is van belang dat schriftelijke, door de verzekeraar vastgestelde en gehanteerde 

algemene voorwaarden ten opzichte van de nietprofessionele verzekerde, zoals in het onderhavige geval Van Zaanen c.s., 

steeds duidelijk en begrijpelijk moeten zijn geformuleerd. In geval van twijfel over de betekenis van een voorwaarde prevaleert 

de voor de verzekerde gunstigste interpretatie."); W. D. H. ASSER, Conclusie bij HR 3 september 1993, S&S 1995, 49; X., noot 

onder Rb. Rotterdam 23 november 2011, RAV 2012, 30. 
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betrokken was geweest bij de totstandkoming van de verzekering. De feitenrechter oordeelde 

wel op basis van Haviltex, omdat de verzekeringsovereenkomst door Vekoma door 

bemiddeling via haar makelaar in assurantiën was afgesloten, waarbij de polisbepalingen met 

Hannover werden besproken. Alheembouw wierp op voor de Hoge Raad: "Van Verzekeraars 

mag — met de welbekende contra proferentum regel in het achterhoofd — worden verlangd 

dat zij hun polis zodanig inrichten dat een derde zoals Alheembouw niet op het verkeerde been 

kan worden gezet omtrent de reikwijdte van de dekking onder de polis. Anders gezegd, als 

Verzekeraars de werkzaamheden van Alheembouw van dekking hadden willen uitsluiten, dan 

hadden zij dat duidelijk in de polis dan wel de algemene voorwaarden tot uitdrukking moeten 

laten komen." De Hoge Raad wierp op dat Alheembouw bij het aangaan van de 

onderaannemingsovereenkomst niet eens op de hoogte was van de onderhavige 

polisvoorwaarden en dus niet kon afgaan op de bewoordingen van de dekkingsomvang.  2544 

In feite bestaat dus ook het Nederlandse contra proferentem-gezichtspunt sensu stricto in 

verzekeringscontracten, net als de regel in favorem consumentis, uit twee onderdelen, namelijk 

een duidelijkheidseis en een regel van voorkeurinterpretatie. Een mooie verwoording van het 

gezichtspunt is te vinden bij advocaat-generaal ASSER: "De realiteit is dat de polisbepalingen 

door de verzekeraar worden opgesteld en bedongen. Op de totstandkoming en formulering 

daarvan heeft de individuele, althans niet professionele verzekeringnemer in de regel geen of 

weinig invloed. Dan mag ook worden verlangd dat de tekst in de eerste plaats duidelijk doet 

zijn wat de verzekeraar met de polisbepalingen beoogt, omdat die verzekerde voor de kennis 

omtrent de inhoud van de overeenkomst en de daaruit voor hem voortvloeiende rechten en 

verplichtingen jegens de verzekeraar bij uitstel op die tekst is aangewezen. Mede daarom zou 

kunnen worden gezegd dat als de tekst ten aanzien van wat de verzekeraar met de bepaling 

beoogt, wat de strekking van de bepaling is, niet ondubbelzinnig is, het voor de hand ligt de 

uitleg te kiezen die voor de niet professionele verzekerde het minst bezwarend is."2545 

Bruinisse sloot een verzekering bij Fraser tegen onder andere brand van machines. Het contract 

bevatte twee bedingen met richtlijnen om schade te taxeren. De ene was een met de 

schrijfmachine getypte bepaling in de polis en de andere was een van de algemene 

voorwaarden. Toen er zich een brand had voorgedaan, stelden de benoemde deskundigen de 

schade aan de hand van de getypte clausule vast op ƒ 1 707 607 en aan de hand van artikel 2 

van de algemene voorwaarden op ƒ 1 017 600. Fraser betaalde dit laatste bedrag. Bruinisse 

sprak Fraser aan tot betaling van het verschil, omdat uitsluitend de getypte clausule als maatstaf 

diende. Volgens Fraser was deze getypte clausule slechts een nadere bepaling van artikel 2. De 

feitenrechter oordeelde dat de getypte clausule artikel 2 van de verzekeringsvoorwaarden 

terzijde stelde. Advocaat-Generaal ASSER gaf in zijn conclusie een college 

interpretatietechniek voor verzekeringsovereenkomsten. Hij liet eerst de Haviltex-maatstaf de 

revue passeren, waarna hij inging op de regel dat bijzondere getypte clausules voorrang moeten 

krijgen boven gedrukte bedingen, om daarna uit te komen bij de transparantievereiste en de 

contra proferentem-bepaling. De Hoge Raad zag geen graten in de uitlegging van de 

feitenrechter, die had gekeken naar de manier waarop Bruinisse de clausule mocht begrijpen, 

waarbij het doorslaggevend gewicht hechtte aan de formulering van de op de polis speciaal 

bijgetypte clausule, waarin op generlei wijze tot uitdrukking kwam dat zij slechts bedoeld was 

                                                 
2544 Nederland: HR 19 april 2013, NJ 2013, 239. 
2545 Nederland: W. D. H. ASSER, Conclusie bij HR 3 september 1993, S&S 1995, 49. 
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als aanvulling op een bepaling die niet voorkwam in de polis zelf, maar die deel uitmaakte van 

de verzekeringsvoorwaarden.2546 

In Engeland behandelt Section 17 van de Insurance Act 2015 de transparantieverplichting.2547 

Deze regel richt zich op bedingen die nadelig zijn voor de verzekerde. De verzekeraar moet 

enerzijds moeite doen om deze onder de aandacht van de verzekerde te brengen,2548 en er 

anderzijds voor zorgen dat de clausule duidelijk en ondubbelzinnig is.2549  

 MEESTAL GEEN CONFLICT MET TRANSPARANTIEVEREISTE VAN REGEL IN FAVOREM 

CONSUMENTIS – In verzekeringsovereenkomsten gesloten tussen een consument en een 

professioneel, kan de dwingende regel in favorem consumentis een rol spelen. In dat geval kan 

de transparantievereiste voor verzekeringsovereenkomsten in conflict komen met de 

transparantievereiste van de bepaling in favorem consumentis.2550 Beide regels zijn leges 

speciales ten opzichte van de gemene interpretatieregels, maar welke van de twee moet boven 

de andere primeren? Het is in favorem consumentis die dan voorrang krijgt. Dit is het gevolg 

van het feit dat de regel in favorem consumentis voortkomt uit een Europese Richtlijn.2551 

Hierbij moet men natuurlijk in het achterhoofd houden dat het slechts nodig is één van beide 

reglementeringen voorrang te verlenen wanneer de beide regels onderling tegenstrijdig zijn.2552 

Zo mogelijk moet men beide regelgevingen gewoon combineren. Dit betekent dat het in de 

praktijk quasi niet voorkomt dat de regels met elkaar in conflict komen wat betreft de 

transaparantievereiste. Deze mag dan wel anders geformuleerd zijn, maar de facto vragen beide 

bepalingen in se hetzelfde: duidelijkheid (nr. 696). Enkel met betrekking tot de appreciatie van 

de transparantievereiste zou er een conflict tussen beide regels kunnen rijzen: voor de 

toepassing van in favorem consumentis is de minste redelijke twijfel voldoende om te besluiten 

tot ambiguïteit (nr. 661), terwijl de verzekeringnemer minder bescherming krijgt (nr. 704).  

                                                 
2546 Nederland: HR 3 september 1993, S&S 1995, 49, conclusie W. D. H. ASSER. 
2547 Engeland: Section 17 Insurance Act 2015 ("The transparency requirements. (1) In this section, "the disadvantageous term" 

means such a term as is mentioned in section 16(2). (2) The insurer must take sufficient steps to draw the disadvantageous term 

to the insured's attention before the contract is entered into or the variation agreed. (3) The disadvantageous term must be 

clear and unambiguous as to its effect. (4) In determining whether the requirements of subsections (2) and (3) have been met, 

the characteristics of insured persons of the kind in question, and the circumstances of the transaction, are to be taken into 

account. (5) The insured may not rely on any failure on the part of the insurer to meet the requirements of subsection (2) if the 

insured (or its agent) had actual knowledge of the disadvantageous term when the contract was entered into or the variation 

agreed."). 
2548 Engeland: Section 17 (2) Insurance Act 2015 ("The insurer must take sufficient steps to draw the disadvantageous term to 

the insured's attention before the contract is entered into or the variation agreed."). 
2549 Engeland: Section 17 (3) Insurance Act 2015 ("The disadvantageous term must be clear and unambiguous as to its effect."). 
2550 I. DEMUYNCK, "Interpretatie van verzekeringsovereenkomsten" (noot onder Vred. Sint-Kwintens-Lennik 13 november 

2000), DCCR 2002, 79-80 
2551 A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 316; A. CRUQUENAIRE, "L'incidence du droit commun 

des obligations sur les règles d'interprétation préférentielle: réflexions à partir de l'exemple des contrats relatifs au droit 

d'auteur", TBBR 2008, 603; J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1013. 

Engeland: P. BRITTON, "The architect, the banker, his wife and the adjudicator: construction and the changing law of unfair 

contract terms", Const. L.J. 2006, 25-26. 
2552 I. DEMUYNCK, "Interpretatie van verzekeringsovereenkomsten" (noot onder Vred. Sint-Kwintens-Lennik 13 november 

2000), DCCR 2002, 80. Frankrijk: L. MAYAUX, "Assurances terrestres (2° le contrat d'assurance)" in Répertoire de droit civil, 

Parijs, Dalloz, 2013, n° 112. 
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2. Componenten transparantieverplichting 

a. Nauwkeurigheid 

 NAUWKEURIGHEID BETEKENT DAT INHOUD PRECIES MOET WEERGEGEVEN ZIJN – De 

transparantieverplichting bestaat uit verschillende componenten. Een eerste onderdeel van 

transparantie is nauwkeurigheid. Het Belgische artikel 14 Controlereglement, artikel 23§1 

Verzekeringswet en artikel 37, 1e lid Verzekeringswet verwijst hier expliciet naar. De 

voorschriften uit de Franse artikelen L. 112-2 Code des assurances, dat een overzicht geeft van 

de informatie die de verzekeraar moet bieden voor het aangaan van het contract, en L. 112-4 

Code des assurances, dat de verplichte vermeldingen in het verzekeringscontract zelf bepaalt, 

brengen ook inhoudelijke nauwkeurigheid en precisie met zich mee. Het vereisen van 

nauwkeurigheid onderscheidt de transparantievereiste in verzekeringsovereenkomsten van die 

bij consumentencontracten. Daar is immers geen sprake van "nauwkeurigheid", maar wel van 

"begrijpelijkheid". Deze andere formulering duidt erop dat bij verzekeringsovereenkomsten de 

klemtoon ligt op precisie, eerder dan op eenvoud.2553 Voor verzekeringscontracten gesloten 

tussen een consument en een onderneming geldt de transparantievereiste die voortvloeit uit 

artikel 5 Richtlijn 93/13/EEG van de Raad betreffende oneerlijke bedingen in 

consumentenovereenkomsten en niet de specifieke bepaling voor verzekeringscontracten. Dit 

betekent natuurlijk niet dat dergelijke contracten onnauwkeurig mogen zijn: een gebrek aan 

precisie leidt immers tot onduidelijkheid en onbegrijpelijkheid.  

Het breken van het glas van het aquarium van J. C. zorgde voor een overstroming op zijn 

parketvloer en de dood van zijn exotische vissen. Aangezien zijn globale verzekeringspolis 

"Woning" waterschade dekte, wendde hij zich tot de verzekeraar. Deze weigerde dekking te 

verlenen. Onder andere de volgende waterschade was volgens de polis gedekt: "(1) 

l'écoulement d'eau à l'intérieur du bâtiment désigné par suite du débordement ou du défaut 

d'étanchéité des installations hydrauliques." Was een aquarium al dan niet een installation 

hydraulique? De woordenboekbetekenis, noch de gemeenschappelijke bedoeling van de 

partijen kon een uitweg bieden. De rechter beklaagde het onduidelijke karakter van de polis, 

oordeelde dat de overeenkomst niet precies genoeg was geformuleerd en interpreteerde in het 

nadeel van de verzekeraar: "Que la rédaction trop générale de l'article 19 de la police doit 

s'interpréter contre l'assureur."2554 

                                                 
2553 Bergen 7 november 1989, JLMB 1990, 622; RRD 1990, 366 ("Attendu que, telle qu'elle est libellée, la clause pourrait 

s'étendre à une multitude de situations où le véhicule est conduit par une personne ne satisfaisant pas à l'une où l'autre 

'Condition préscrite par les lois et règlements belges'; qu'une clause d'exclusion qui peut ainsi s'appliquer à une multitude 

inouïe de situations est de nature à porter atteinte à l'équivalence entre les engagements de l'assureur et ceux du preneur."); 

Vred. Hoei 21 maart 1986, T. Vred. 1987, 93 ("Que la rédaction trop générale de l'article 19 de la police doit s'interpréter 

contre l'assureur."); Gemengde Commissie Rechtsbijstand 15 september 2006, RGAR 2008, n° 14.419 ("En l'espèce, l'assureur 

a clairement précisé dans la clause contractuelle litigieuse que son intervention était en tout état de cause limitée à 500.000 

BEF par sinistre. Il s'agit là d'un critère objectif et très précis qui doit être retenu."); I. DEMUYNCK, "Interpretatie van 

verzekeringsovereenkomsten" (noot onder Vred. Sint-Kwintens-Lennik 13 november 2000), DCCR 2002, 75. 
2554 Vred. Hoei 21 maart 1986, T. Vred. 1987, 93. 
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b. Formele duidelijkheid 

 DE TEKST VAN HET CONTRACT MOET TOEGANKELIJK ZIJN VOOR DE VERZEKERDE – 

Daarnaast moet een contract ook duidelijk zijn om aan de transparantieplicht te voldoen. Deze 

duidelijkheidseis komt zowel naar voor in verzekerings- als in consumentencontracten. De 

betekenis van duidelijkheid is dezelfde in beide soorten overeenkomsten. Dit wil zeggen dat 

een verzekeringspolis door zowel formele als door inhoudelijke duidelijkheid moet gekenmerkt 

worden. Formele duidelijkheid wijst erop dat de tekst van het contract toegankelijk moet zijn 

voor de verzekerde.2555 Het contract moet fysiek te zijner beschikking staan en moet opgesteld 

zijn in een leesbaar en voldoende groot lettertype.2556 Bovendien moet de opsteller van een 

standaardcontract er rekening mee houden dat toetreders zich over het algemeen niet de moeite 

getroosten om ellenlange en gecompliceerde contracten te lezen, of ze nu in duidelijke en 

begrijpelijke taal opgesteld zijn of niet.2557 In Frankrijk en in Engeland is de formele 

duidelijkheidsvereiste expliciet neergelegd in de wet.2558 Voor enkele soorten bedingen bestaat 

er in Frankrijk zelfs een verplichting tot extra duidelijkheid: "Les clauses des polices édictant 

des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées 

en caractères très apparents."2559 Dergelijke bedingen moeten door de lezer op het eerste zicht 

opgemerkt worden, bijvoorbeeld door de redactie in een andere kleur dan de rest van het 

contract of door het gebruik van een ander lettertype.2560 De formele vereisten zijn ontstaan 

omdat verzekeraars te vaak gebruik maakten van polissen bestaande uit zo'n kleine letters dat 

de lectuur ervan quasi onmogelijk was voor de verzekerde.2561  

c. Inhoudelijke duidelijkheid 

 TWIJFEL OVER BETEKENIS BIJ VERZEKERDE VERMIJDEN – Aan de inhoudelijke 

duidelijkheidsvoorwaarde is voldaan wanneer bedingen in die termen opgesteld zijn dat er bij 

de verzekerde geen twijfel kan rijzen over de betekenis ervan. De verzekeraar moet gebruik 

                                                 
2555 J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1009. 
2556 J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1009. Frankrijk: J. GHESTIN en I. 

MARCHESSEAUX-VAN MELLE, "Les contrats d'adhésion et les clauses abusives en droit français et en droits européens" in J. 

GHESTIN en M. FONTAINE (eds.), La protection de la partie faible dans les rapports contractuels: comparaisons franco-belges, 

Parijs, LGDJ, 1996, 23-24;. Engeland: Section 17 (2) Insurance Act 2015 ("The insurer must take sufficient steps to draw the 

disadvantageous term to the insured's attention before the contract is entered into or the variation agreed."); X., "Insurance 

Act 2015", H.S. at W. 2015, 3. 
2557 J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1009-1010. Engeland: J. BEATSON, A. 

BURROWS en J. CARTWRIGHT, Anson's Law of Contract, Oxford, Oxford University Press, 2010, 172; M. CHEN-WISHART, 

"Transparency and fairness in bank charges", LQR 2010, 160. Rechtsvergelijkend: P. CSERNE, "Policy considerations in 

contract interpretation: the contra proferentem rule from a comparative law and economics perspective" in G. RADHIKA, 

Contract Theory - Corporate Law, Hyderabad, ICFAI University Press, 2009, 90. 
2558 Frankrijk: Artikel L. 112-3, 1e alinea Code des assurances ("Le contrat d'assurance et les informations transmises par 

l'assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractères apparents."). 

Engeland: Section 17 (2) Insurance Act 2015 ("The insurer must take sufficient steps to draw the disadvantageous term to the 

insured's attention before the contract is entered into or the variation agreed."). 
2559 Frankrijk: Artikel L. 112-4, 2e alinea Code des Assurances. 
2560 Frankrijk: Y. LAMBERT-FAIVRE en L. LEVENEUR, Droit des assurances, Parijs, Dalloz, 2011, 212; L. MAYAUX, 

"Assurances terrestres (2° le contrat d'assurance)" in Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2013, n° 90. 
2561 Frankrijk: J. KULLMANN, "Les relations entre assureurs et assurés en droit français" in J. GHESTIN en M. FONTAINE (eds.), 

La protection de la partie faible dans les rapports contractuels: comparaisons franco-belges, Parijs, LGDJ, 1996, 365-366. 
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maken van geschikte, voor de verzekerde begrijpelijke, termen die zijn intentie duidelijk 

maken.2562  

Een beding van een brandverzekeringsovereenkomst bepaalde: "Il est expressément convenu 

qu'en ce qui concerne les assurances pour compte de tiers ainsi que les assurances de la 

responsabilité locative ou d'occupant, du recours des voisins, du chômage immobilier, 

l'assurance "Pertes indirectes" ne couvre l'assuré tant pour son compte que vis-à-vis du 

propriétaire, des voisins et des tiers lésés jusqu'à concurrence du forfait convenu dans le cas 

d'insuffisance de garantie de l'assurance directe." Enerzijds werd nergens in de polis de term 

"assurance directe" gedefinieerd. Er was anderzijds nog een ander probleem. De clausule was 

immers slecht geredigeerd. Een correctie van het beding was aan de orde, maar het was 

onmogelijk na te gaan in welke zin men moest corrigeren: "Cette clause est ambiguë, dans la 

mesure où ce manquement d'ordre grammatical modifie le sens de la clause selon que l'on 

privilégie l'une ou l'autre des corrections et que rien dans les autres stipulations contractuelles 

de l'avenant ou de la police d'assurance ne permet de justifier que soit préférée l'une ou l'autre 

de ces versions corrigées." Artikel 14 Controlereglement was hier dus geschonden. Een 

interpretatie in het nadeel van de verzekeraar was hier aan de orde.2563 

 VAKJARGON ZO MOGELIJK VERMIJDEN – Om termen zo verstaanbaar mogelijk te maken voor 

de verzekerde is het van belang zoveel als mogelijk het gebruik van vakjargon te vermijden.2564 

In 1993 richtte de Fédération Française des Sociétés d'Assurance een commissie op met als 

doel na te gaan in welke mate het gebruik van jargon nadelig was voor de begrijpelijkheid van 

verzekeringscontracten. Deze stelde een lijst op van 43 termen en uitdrukkingen die in de 

                                                 
2562 Antwerpen 28 maart 2000, T.Verz. 2000, 668, noot A. PIRE; RW 2000-01, 845; TAVW 2001, 188 ("Dat het Hof de 

interpretatie van geïntimeerde (die verwijst naar een nota opgesteld door haar in samenwerking met professor B. Dubuisson 

– U.C.L.) betreffende deze voorwaarden bijtreedt, nl. dat met het oog op een afdoende informatieverstrekking aan de 

verzekeringnemer, de verzekeraar zich niet mag vergenoegen met een verwijzing naar de juridische terminologie van de wet 

en dat een eenvoudige verwijzing naar de opzegging zonder meer onvoldoende is; dat, zoals professor Dubuisson verder stelt, 

de uitvoering ter goeder trouw vereist dat wordt afgestapt van het juridisch jargon, en dat op klare en begrijpelijke wijze aan 

de verzekerde de gevolgen van de niet-betaling van de premie worden ter kennis gebracht."); Bergen 6 mei 2003, JLMB 2003, 

1811, noot C. PARIS; TBH 2005, 1066; Vred. Hoei 21 maart 1986, T. Vred. 1987, 93 ("Attendu que le contrat d'assurances 

étant un contrat d'adhésion, et les conditions générales étant l'œuvre exclusive de l'assureur, l emporte que celui-ci s'exprime 

en termes tels que l'assuré ne puisse avoir de doutes en ce qui concerne la ganarie qui lui est accordée. […] Attendu que si 

celui-ci entendait écarter le dommage résultaient du fonctionnement d'objets ayant une valeur spéciale ou une valeur 

d'amateur, il devait le faire en termes appropriés qui devaient marquer clairement son intention à cet égard."); T. 

VANSWEEVELT, "Het belang van zorgvuldig, duidelijk en nauwkeurig geformuleerde clausules in verzekeringsovereenkomsten 

bij de toepassing van art. 95 Wet op de landverzekeringsovereenkomst en art. 61 Verzekeringswet 2014", T.Gez. 2014-15, 285. 

Engeland: Section 17 (3) Insurance Act 2015 ("The disadvantageous term must be clear and unambiguous as to its effect."); 

X., "Insurance Act 2015", H.S. at W. 2015, 3. 
2563 Bergen 6 mei 2003, JLMB 2003, 1811, noot C. PARIS; TBH 2005, 1066. 
2564 Antwerpen 28 maart 2000, T.Verz. 2000, 668, noot A. PIRE; RW 2000-01, 845; TAVW 2001, 188 ("Dat het Hof de 

interpretatie van geïntimeerde (die verwijst naar een nota opgesteld door haar in samenwerking met professor B. Dubuisson 

– U.C.L.) betreffende deze voorwaarden bijtreedt, nl. dat met het oog op een afdoende informatieverstrekking aan de 

verzekeringnemer, de verzekeraar zich niet mag vergenoegen met een verwijzing naar de juridische terminologie van de wet 

en dat een eenvoudige verwijzing naar de opzegging zonder meer onvoldoende is; dat, zoals professor Dubuisson verder stelt, 

de uitvoering ter goeder trouw vereist dat wordt afgestapt van het juridisch jargon, en dat op klare en begrijpelijke wijze aan 

de verzekerde de gevolgen van de niet-betaling van de premie worden ter kennis gebracht."); T. VANSWEEVELT, "Het belang 

van zorgvuldig, duidelijk en nauwkeurig geformuleerde clausules in verzekeringsovereenkomsten bij de toepassing van art. 95 

Wet op de landverzekeringsovereenkomst en art. 61 Verzekeringswet 2014", T.Gez. 2014-15, 285. Frankrijk: J. KULLMANN, 

"Les relations entre assureurs et assurés en droit français" in J. GHESTIN en M. FONTAINE (eds.), La protection de la partie 

faible dans les rapports contractuels: comparaisons franco-belges, Parijs, LGDJ, 1996, 369. 
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gevarenzone kwamen.2565 Het is aan te raden die termen niet te gebruiken in 

verzekeringsovereenkomsten.  

 GEBRUIK VERSTAANBARE TAAL – Gebrek aan twijfel houdt ook in dat de verzekerde de taal 

van het contract machtig moet zijn. Standaardbedingen en -contracten moeten opgesteld 

worden en ter kennis gebracht in een taal die verstaanbaar is voor de medecontractant.2566 Als 

de opsteller van het contract of van de algemene voorwaarden niet kan bewijzen dat zijn 

medecontractant de taal van het contract kende, besluit men soms dat er geen sprake is van een 

wilsovereenstemming.2567 Aan de andere kant oordeelt men ook dat de schuldenaar de 

geldigheid van de door hem aangegane verbintenissen niet in twijfel kan trekken door zich te 

beroepen op zijn gebrek aan kennis van de taal waarin de overeenkomst is gesteld, nadat hij het 

contract reeds ondertekend heeft.2568 Een specifiek probleem rijst wanneer algemene 

voorwaarden opgesteld zijn in een andere dan de contractstaal. In dat geval kunnen de 

voorwaarden enkel gevolgen hebben wanneer de onderhandelingen tussen de partijen in de taal 

van de voorwaarden verliepen, of wanneer de verzekeringnemer om het gebruik van de andere 

taal heeft verzocht, aangezien het anders onduidelijk is of de algemene voorwaarden wel 

aanvaard zijn.2569 In België is de taalvereiste neergelegd in artikel 37 Verzekeringswet.2570 Ook 

                                                 
2565 Voor meer informatie, zie Frankrijk: J. KULLMANN, "Les relations entre assureurs et assurés en droit français" in J. 

GHESTIN en M. FONTAINE (eds.), La protection de la partie faible dans les rapports contractuels: comparaisons franco-belges, 

Parijs, LGDJ, 1996, 369. 
2566 Artikel 37 Verzekeringswet ("De in de artikelen 35 en 36 bedoelde inlichtingen worden duidelijk, nauwkeurig, en 

schriftelijk verstrekt in één van de officiële Belgische landstalen. Deze inlichtingen mogen evenwel ook in een andere taal aan 

de verzekeringnemer worden verstrekt indien de verzekeringnemer daarom verzoekt, dan wel indien de verzekeringnemer vrij 

het toepasselijke recht kan kiezen."); K. BERNAUW, "De gemeenrechtelijke informatieplicht van de verzekeraar", T.Verz. 2010, 

29. 
2567 Gent 1 februari 2012, RABG 2013, 1129, noot P. DELZANDRE; RW 2012-13, 24 ("Een bevoegdheidsbeding in de 

factuurvoorwaarden is niet tegenwerpelijk aan de buitenlandse geadresseerde van de factuur wanneer zij niet is gesteld in een 

taal die de geadresseerde machtig is, ook al bestonden tussen de partijen regelmatige handelsrelaties."); Kh. Kortrijk 26 

november 1985, TBH 1986, 717, noot ("Er is geen wilsovereenstemming over een bevoegdheidsbeding gesteld in een taal die 

een van de partijen niet beheerst."); Voorz. Kh. Brugge 23 februari 2006, TVR 2006 (weergave P. VAN DE VIJVER), 204 ("Uit 

het voorgelegde stuk van verweerster met de titel 'Standard Terms' valt niet op te maken of dit retentierecht wel is bedongen. 

Vooreerst is dit stuk in de Engelse taal en in nagenoeg onleesbaar kleine druk afgebeeld. Bovendien blijkt daaruit geenszins 

dat deze voorwaarden inderdaad zijn overeengekomen tussen verweerster en het failliete vervoerbedrijf."); K. BERNAUW, "De 

gemeenrechtelijke informatieplicht van de verzekeraar", T.Verz. 2010, 29. 
2568 Rb. Luik 10 maart 1989, JLMB 1989, 1314 ("De schuldenaar kan de geldigheid van de aangegane contractuele 

verbintenissen niet betwisten door, na de ondertekening van het contract, te verwijzen naar zijn gebrek aan kennis van de taal 

waarin de overeenkomst is gesteld."). 
2569 Artikel 37 Verzekeringswet ("De in de artikelen 35 en 36 bedoelde inlichtingen worden duidelijk, nauwkeurig, en 

schriftelijk verstrekt in één van de officiële Belgische landstalen. Deze inlichtingen mogen evenwel ook in een andere taal aan 

de verzekeringnemer worden verstrekt indien de verzekeringnemer daarom verzoekt, dan wel indien de verzekeringnemer vrij 

het toepasselijke recht kan kiezen."); Antwerpen 18 april 2002, RW 2003-04 (verkort), 1065 ("In tegenstelling tot wat de eerste 

rechter oordeelde, blijkt uit de handelsrelatie die M. met deze Italiaanse firma's voerde, dat M. minstens de Franse en de 

Engelse taal begreep en de handelscorrespondentie in het Engels gebeurde, zodat het in deze talen gestelde 

eigendomsvoorbehoud wel degelijk door M. werd begrepen."); Kh. Verviers 8 maart 1984, JL 1984, 310 ("Wanneer beide 

partijen in hun zakelijke relaties de Duitse taal gebruiken, blijken uit de in het Frans opgestelde algemene 

verkoopsvoorwaarden noch het bestaan van een overeenkomst tot aanwijzing van de bevoegde rechter, noch het tenietgaan, 

als gevolg van dergelijke overeenkomst, van het effect (inzake internationale bevoegdheid) van de lokalisatie van de betaling 

in Duitsland."); Kh. Charleroi 5 december 1986, Rev. Rég. Dr. 1987, 34 ("De algemene verkoopsvoorwaarden van een partij, 

die zijn opgesteld in een andere taal dan die van de onderhandelingen en het contract en waarnaar slechts in zeer kleine 

lettertjes wordt verwezen, kunnen niet worden geacht door de medecontractant gekend en aanvaard te zijn. Het bewijs van de 

uitdrukkelijke aanvaarding ervan, is vereist."). 
2570 Artikel 37 Verzekeringswet ("De in de artikelen 35 en 36 bedoelde inlichtingen worden duidelijk, nauwkeurig, en 

schriftelijk verstrekt in één van de officiële Belgische landstalen. Deze inlichtingen mogen evenwel ook in een andere taal aan 
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het Franse artikel L. 112-3, 1e alinea Code des assurances geeft expliciet weer dat de taal van 

het verzekeringscontract het Frans moet zijn.2571 De combinatie van dit artikel met artikel L. 

112-4 Code des assurances wijst erop dat enkel "les nullités, les déchéances ou des exceptions 

rédigées dans une langue autre que le français" niet geldig zijn.2572 Deze regel is een wettelijke 

verplichting die strikt tot op de letter wordt toegepast.2573 Immers, wanneer een 

verzekeringspolis niet in het Frans is opgesteld, moet de rechter niet eens nagaan of de 

verzekerde de gebruikte taal al dan niet begrepen heeft. De sanctie bestaat erin een clausule die 

niet in het Frans is opgesteld niet van toepassing te verklaren.2574 

Een helikopter, eigendom van de Franse vennootschap Héli-Fast, verzekerd bij de Duitse 

verzekeringsmaatschappij Allianz, stortte neer op 14 februari 1985, terwijl de heer Y met de 

helikopter vloog. De heer X, die zich aan boord van het vliegtuig bevond, werd verwond en 

sprak Allianz aan tot vergoeding. Allianz weigerde te betalen omdat de heer X, die Y had 

bijgestaan bij het klaarmaken van de helikopter, volgens de verzekeringsmaatschappij een fout 

had gemaakt. De verzekeraar verwees naar haar voorwaarden, volgens dewelke er geen 

dekking werd verleend voor schade ontstaan door eigen fout. Het Hof van Cassatie vond dat 

deze uitsluiting van garantie geen rol kon spelen, nu de tekst in het Duits was opgesteld: "Selon 

les articles L. 112-3 (anciennement R. 160, alinéa 1er) et L. 111-2 du Code des assurances, les 

contrats d'assurances souscrits ou exécutés en France, sont impérativement rédigés en 

français; qu'aux termes de l'article L. 112-4, du même Code, les clauses édictant des nullités, 

des déchéances ou des exceptions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères 

très apparents; qu'il résulte de la combinaison de ces textes d'ordre public que c'est à juste 

titre que la cour d'appel a déclaré inapplicable l'exclusion de garantie invoquée par la 

compagnie Allianz, qui n'était pas rédigée en français."2575 

                                                 
de verzekeringnemer worden verstrekt indien de verzekeringnemer daarom verzoekt, dan wel indien de verzekeringnemer vrij 

het toepasselijke recht kan kiezen."). 
2571 Frankrijk: Op basis van artikel L. 111-1 Code des assurances is dit artikel niet van toepassing op een heel aantal contracten 

die vaak internationaal van aard zijn, zoals zeeverzekeringscontracten, luchtverzekeringscontracten, 

vliegtuigverzekeringscontracten, binnenscheepvaartverzekeringscontracten, meerverzekeringscontracten, transportcontracten 

en ruimtevaartverzekeringscontracten. Zie ook L. MAYAUX, "Assurances terrestres (2° le contrat d'assurance)" in Répertoire 

de droit civil, Parijs, Dalloz, 2013, n° 89. 
2572 Frankrijk: Cass. fr. (1e civ.) 24 november 1993, Bull. 1993, I, 239; D. 1994, IR 144, noot C. J. BERR; RCA 1994, n° 59; 

RGAT 1994, 87, noot MAURICE ("Selon les articles L. 112-3 (anciennement R. 160, alinéa 1er) et L. 111-2 du Code des 

assurances, les contrats d'assurances souscrits ou exécutés en France, sont impérativement rédigés en français; qu'aux termes 

de l'article L. 112-4, du même Code, les clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exceptions ne sont valables que 

si elles sont mentionnées en caractères très apparents; qu'il résulte de la combinaison de ces textes d'ordre public que c'est à 

juste titre que la cour d'appel a déclaré inapplicable l'exclusion de garantie invoquée par la compagnie Allianz, qui n'était pas 

rédigée en français."); Aix-en-Provence 15 december 2005, n° JurisData: 2005-293750 ("Selon les articles L. 112-3 et L. 111-

2 du Code des assurances, les contrats d'assurance souscrits ou exécutés en France sont impérativement rédigés en français. 

Toutefois, il résulte de la combinaison de ces textes avec l'article L. 112-4 dudit code que seules les nullités, les déchéances ou 

des exceptions rédigées dans une langue autre que le français ne sont pas valables."). 
2573 Frankrijk: Cass. fr. (1e civ.) 24 november 1993, Bull. 1993, I, 239; D. 1994, IR 144, noot C. J. BERR; RCA 1994, n° 59; 

RGAT 1994, 87, noot MAURICE; ("L'assureur ne peut invoquer une exclusion de garantie qui n'est pas rédigée en français et 

qui ne figure pas en caractères très apparents dans le contrat"); C. J. BERR, (noot onder Cass. fr. (1e civ.) 24 november 1993), 

D. 1994, IR 144; J. KULLMANN, "Les relations entre assureurs et assurés en droit français" in J. GHESTIN en M. FONTAINE (eds.), 

La protection de la partie faible dans les rapports contractuels: comparaisons franco-belges, Parijs, LGDJ, 1996, 368; J. 

KULLMANN, noot onder Cass. fr. (2e civ.) 22 november 2007, RGDA 2008, 64. 
2574 Frankrijk: L. MAYAUX, "Assurances terrestres (2° le contrat d'assurance)" in Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2013, 

n° 89. 
2575 Frankrijk: Cass. fr. (1e civ.) 24 november 1993, Bull. 1993, I, 239; D. 1994, IR 144, noot C. J. BERR; RCA 1994, n° 59; 

RGAT 1994, 87, noot MAURICE. 
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Meer nog, wanneer een verzekeringscontract opgesteld is in het Frans, is er aan de verplichting 

voldaan, en bestaat er geen enkele plicht voor de verzekeraar de verzekerde te voorzien van een 

vertaling.2576 

Naar aanleiding van de sluiting van een lening bij Crédit Lyonnais, trad de heer X toe tot een 

schuldsaldogroepsverzekering bij Axa France. X moest stoppen met werken door een 

depressie. Hij ging er verkeerdelijk vanuit dat dit gedekt was door zijn verzekering. X daagde 

de bank voor de rechter, omdat hij de Franse tekst niet begreep en de bank hem niet duidelijk 

had gemaakt tot waar de garantie van de verzekering zich uitstrekte. De rechter vond echter 

dat artikel L. 112-3 Code des assurances enkel verplichtte om het contract in het Frans op te 

stellen, en niet om een vertaling te voorzien. Het Hof van Cassatie bevestigde dat de bank zich 

van zijn informatieplicht had gekweten.2577 

Is een dergelijke regel wel verenigbaar met het Europees recht inzake vrij verkeer van 

diensten?2578 Worden verzekeringsmaatschappijen uit andere lidstaten dan België en Frankrijk 

die hun diensten aanbieden aan niet-Nederlandstalige of niet-Franstalige cliënten die in België 

of Frankrijk wonen hier niet door benadeeld? Tot op de dag van vandaag is deze vraag nog niet 

opgeworpen voor het Hof van Justitie. De Belgische bepaling is nog zeer nieuw en heeft nog 

niet tot gepubliceerde rechtspraak geleid. Het Franse Hof van Cassatie past het artikel zonder 

problemen toe. De plicht om in het Frans te redigeren wordt gerechtvaardigd omdat, wanneer 

de partijen een geschil voor de rechter brengen, deze laatste moet oordelen op basis van een 

contract geredigeerd in de taal van de procedure en enkel een contract in het Frans opgesteld 

heeft bewijskracht voor de Franse rechter.2579 Bovendien is het niet realistisch te stellen dat de 

verplichting om de Franse taal te gebruiken in contracten die normaal gezien 

standaardovereenkomsten zijn zo'n grote extra kosten teweeg brengt dat dit 

verzekeringsmaatschappijen uit andere landen zou kunnen afschrikken.2580 Een pragmatische 

oplossing kan er alleszins in bestaan een vertaling ter informatie toe te voegen.2581 

 CONTRACT MOET BEGRIJPELIJK ZIJN – Inhoudelijke duidelijkheid betekent ook dat een 

contract door de verzekerde begrepen wordt. Deze laatste verplichting vormt slechts een 

                                                 
2576 Frankrijk: Cass. fr. (2e civ.) 22 november 2007, JCP 2008, I, 134, noot J. KULLMANN; RCA 2008, n° 76; RGDA 2008, 64, 

noot J. KULLMANN; DALLOZ (ed.), "Art. L. 112-3" in Code des Assurances, Parijs, Dalloz, 2013, n° 1. 
2577 Frankrijk: Cass. fr. (2e civ.) 22 november 2007, JCP 2008, I, 134, noot J. KULLMANN; RCA 2008, n° 76; RGDA 2008, 64, 

noot J. KULLMANN ("Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments 

de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a pu déduire que la banque n'avait pas manqué à son obligation de conseil et 

d'information."). 
2578 Europa: Artikel 56 VWEU: In het kader van de volgende bepalingen zijn de beperkingen op het vrij verrichten van diensten 

binnen de Unie verboden ten aanzien van de onderdanen der lidstaten die in een andere lidstaat zijn gevestigd dan die, waarin 

degene is gevestigd te wiens behoeve de dienst wordt verricht. Zie België: K. BERNAUW, "De gemeenrechtelijke 

informatieplicht van de verzekeraar", T.Verz. 2010, 28-29. Frankrijk: B. MONGIN, "Langues" in Répertoire de droit 

communautaire, Parijs, Editions Dalloz, losbl., n° 103. 
2579 Frankrijk: B. MONGIN, "Langues" in Répertoire de droit communautaire, Parijs, Editions Dalloz, losbl., n° 103. 
2580 Frankrijk: B. MONGIN, "Langues" in Répertoire de droit communautaire, Parijs, Editions Dalloz, losbl., n° 103. 
2581 K. BERNAUW, "De gemeenrechtelijke informatieplicht van de verzekeraar", T.Verz. 2010, 29. 
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middelenverbintenis.2582 Hierbij zijn enkele elementen van groot belang.2583 Ten eerste is het 

voor de verzekerde moeilijk in te schatten welke van zijn persoonlijke eigenheden relevant zijn 

in het kader van het verzekeringscontract. Om hieraan te verhelpen, beschrijft artikel L. 112-3 

Code des assurances de mogelijkheid tot het gebruik van een vragenlijst, waarbij de verzekeraar 

het initiatief neemt en bij de kandidaat-verzekerde peilt naar alle voor het verzekeringscontract 

nodige informatie.2584 In die vragenlijst zijn soms zeer algemeen geformuleerde bepalingen 

opgenomen, waardoor het voor de potentiële verzekeringnemer onduidelijk wordt wat hij moet 

antwoorden. Een voorbeeld van een vraag die specificiteit mist, is "Bent u in goede 

gezondheid?".2585 Wat is immers een goede gezondheid? Moet de mogelijke verzekeringnemer 

die een verkoudheid heeft hier "neen" op antwoorden? En wat als hij een aneurysma in zijn 

hersenen heeft, waar hij absoluut geen last van heeft, maar dat wel een tikkende tijdbom is? Het 

is duidelijk dat een dergelijke vraag veel te algemeen is en meer precies moet geformuleerd 

worden. Artikel L. 112-3, 4e alinea Code des assurances geeft dan ook weer: "Lorsque, avant 

la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par l'écrit à l`assuré, notamment par 

un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait 

qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise." Geeft de 

potentiële verzekerde een vaag antwoord op een vage vraag, dan kan hem dat in geen geval 

verweten worden. Op die manier zullen er wel onduidelijke bedingen in het 

verzekeringscontract komen te staan. De oorsprong daarvan is dan aan de onzorgvuldigheid 

van de verzekeraar te wijten, zodat het onduidelijk beding niet in zijn voordeel mag spelen. 

 CONTRACT MAG GEEN CONTRADICTIES BEVATTEN – Niet enkel dubbelzinnigheid kan leiden 

tot inhoudelijke onduidelijkheid. Partijen kunnen in een overeenkomst bepalingen hebben 

ingeschreven die ronduit contradictorisch zijn. Dan is het beding op zich misschien wel 

inhoudelijk duidelijk, maar ontstaat er twijfel door de confrontatie met een andere, op zich even 

heldere clausule, die de eerste tegenspreekt. Ook in dergelijke gevallen kan de regel contra 

proferentem of contra assicuratorem een uitkomst bieden.2586 

Twee bepalingen in de standaardverhuurcontracten van The Governors of the Peabody Trust 

waren onderling contradictoir. De rechter oordeelde dat beide bedingen op zich volledig wel 

duidelijk waren, maar dat een confrontatie van de clausules tot twijfel aanleiding gaf. 

Regulation 7(2) UTCCR moest een rol spelen, aangezien het om een 

consumentenovereenkomst ging. De rechter voegde hieraan toe: "The present case is not the 

                                                 
2582 Frankrijk: M. FABRE-MAGNAN, De l'obligation d'information dans les contrats: essai d'une théorie, Parijs, LGDJ, 1992, 

n° 499; J. KULLMANN, "Les relations entre assureurs et assurés en droit français" in J. GHESTIN en M. FONTAINE (eds.), La 

protection de la partie faible dans les rapports contractuels: comparaisons franco-belges, Parijs, LGDJ, 1996, 358; J. 

KULLMANN, noot onder Cass. fr. (2e civ.) 22 november 2007, RGDA 2008, 64. 
2583 Frankrijk: J. KULLMANN, "Les relations entre assureurs et assurés en droit français" in J. GHESTIN en M. FONTAINE (eds.), 

La protection de la partie faible dans les rapports contractuels: comparaisons franco-belges, Parijs, LGDJ, 1996, 368. 
2584 Frankrijk: Artikel L. 112-3, 4e alinea Code des assurances; J. KULLMANN, "Les relations entre assureurs et assurés en droit 

français" in J. GHESTIN en M. FONTAINE (eds.), La protection de la partie faible dans les rapports contractuels: comparaisons 

franco-belges, Parijs, LGDJ, 1996, 368. 
2585 Frankrijk: J. KULLMANN, "Les relations entre assureurs et assurés en droit français" in J. GHESTIN en M. FONTAINE (eds.), 

La protection de la partie faible dans les rapports contractuels: comparaisons franco-belges, Parijs, LGDJ, 1996, 368. 
2586 Engeland: The Governors of the Peabody Trust v Mr Michael Reeve [2008] EWHC 1432; [2008] WL 2148300; X., 

"Insurance Act 2015", H.S. at W. 2015, 3. 
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usual case of ambiguity, where one expression may have two different meanings, but a very 

unusual one of two flatly contradictory provisions immediately next to each other. 

Nevertheless, it seems to me that if there is no compelling reason to choose one sub-clause 

over the other, the contra proferentem principle does enable the court to break the deadlock 

and apply the provision less favourable to the party putting the terms forward. This would 

mean that in cases not covered by the Regulations or its predecessor, the principles of English 

domestic law achieve the same result."2587 

3. Concrete toepassing transparantieverplichting 

 INVULLING TRANSPARANTIEVEREISTE IN ABSTRACTO DOOR DE FEITENRECHTER MET ALS 

REFERENTIEPERSOON DE REDELIJKE "NIET-JURIST" OF "NIET-SPECIALIST – Parallel met 

consumentencontracten bepaalt ook bij verzekeringsovereenkomsten de feitenrechter of het 

beding duidelijk en nauwkeurig is voor de zwakke partij, de verzekerde dus.2588 Men kan zich 

ook hier de vraag stellen of het dan gaat om de concrete verzekerde, met zijn eigen karakter en 

kennis, dan wel om een abstracte referentiepersoon. Een zelfde redenering kan hier gemaakt 

worden als voor consumentenovereenkomsten (nr. 659). In de praktijk is het niet mogelijk een 

diepgaande aandacht te hebben voor de eigenheid van de partijen zelf. Hoe kan de rechter 

immers met honderd procent zekerheid weten dat de concrete verzekerde het litigieuze beding 

wel of niet heeft begrepen? Als die zich op een schending van de transparantieverplichting wil 

beroepen, doet hij zich natuurlijk als onwetend voor. Daarnaast zou, wanneer men de concrete 

verzekerde gebruikt als referentiepersoon, een clausule die in verschillende 

toetredingscontracten letterlijk herhaald wordt, in het ene geval als duidelijk aangemerkt 

worden en dan weer onduidelijk zijn, wat inconsequent is.2589 Een dergelijke invulling blijkt 

dus onhoudbaar. De feitenrechter mag oordelen dat een clausule in een verzekeringscontract 

wél duidelijk is, ook al beargumenteert de verzekerde het tegenovergestelde.2590 Het 

                                                 
2587 Engeland: The Governors of the Peabody Trust v Mr Michael Reeve [2008] EWHC 1432; [2008] WL 2148300. 
2588 P. COLLE, "La protection du consommateur d'assurance: loi impérative et clauses abusives" in M. FONTAINE (ed.), La loi 

du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, Brussel, Ed. Jeune barreau, 1995, 11. Frankrijk: Cass. fr. (1e civ.) 27 mei 

1998, RGDA 1998, 692, noot FAVRE-ROCHEX ("Attendu, d'abord, que les juges du fond apprécient souverainement le caractère 

apparent d'une clause."); DALLOZ (ed.), "Art. L. 112-3" in Code des Assurances, Parijs, Dalloz, 2013, n° 3. Engeland: J. P. 

SHEDD, "Resolving Ambiguities in Interpretation of Government Contracts", Geo. Wash. L. Rev. 1967-68, 15. 
2589 Frankrijk: H. CLARET, "Interprétation des contrats d'assurance et droit de la consommation" (noot onder Cass. fr. (1e civ.) 

21 januari 2003), D. 2003, (2600) n°6. 
2590 Antwerpen 12 september 2000, TBBR 2001, 556 ("Overwegende dat de onduidelijkheid omtrent de vereisten waaraan een 

anti-diefstalsysteem moet beantwoorden om door de maatschappij te worden erkend, zoals door de eerste rechter terecht 

opgemerkt, niet wegneemt dat het voor de verzekeringsnemer op grond van dit beding duidelijk is dat hij minstens twee 

beveiligingsmaatregelen dient te nemen, met name het plaatsen van een anti-diefstalsysteem en van een anti-diefstalgravure."); 

Luik 27 maart 2012, For.ass. 2013, 139, noot A. CRUQUENAIRE ("Invoquant l'article 14 de l'arrêté royal du 22 février 1991 

portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, qui stipule que les conditions des contrats doivent 

être rédigées en termes clairs et précis, qu'elles ne peuvent contenir aucune clause de nature à porter atteinte à l'équivalence 

entre les engagements de l'assureur et ceux du preneur, l'intimée énonce que la clause ne précise pas ce qu'il faut entendre par 

cause extérieure étrangère à la volonté de l'assuré, qu'elle manque de clarté au sens de cette disposition et doit pour cette 

raison être invalidée. La cour constate que les termes de la clause sont clairs et précis, nonobstant leur caractère général, et 

qu'il ne s'imposait pas de détailler des cas concrets illustrant la règle."); Kh. Brussel 24 december 1960, Bull. ass. 1961, 782, 

noot R.V. ("Les clauses d'un contrat ne sont pas amibuës du seul fait qu'une des parties prétend en discuter le sens."); Rb. 

Turnhout 4 februari 1991, T.Verz. 1991, 834, noot E. DENOEL ("Overwegende dat tenslotte appellante ten onrechte meent dat 

in onderhavig geschil het verzekeringscontract zou dienen uitgelegd tegen de verzekeraar en ten voordele van de 

verzekeringnemer, nu het om een toetredingscontract gaat; Overwegende dat deze stelling wellicht juist kan zijn van zodara 

het contract dubbelzinnigheden, tegenstrijdigheden of leemten vertoont, in welke gevallen inderdaad het contract dient 

geïnterpreteerd te worden ten voordele van de verzekeringnemer. Overwegende dat evenwel in casu niet hoeft overgegaan te 
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onderzoeken van de transparantieverplichting moet dus steeds in abstracto gebeuren.2591 De 

aangewezen abstracte referentiepersoon is de normale en gemiddeld verstandige 

verzekeringnemer, namelijk de redelijke "niet-jurist" of "niet-specialist".2592  

De draagwijdte van een clausule in een verzekeringsovereenkomst werd in vraag gesteld toen 

de bak van een kraan, bestuurd door een aangestelde van de verzekerde, hoogspanningskabels 

raakte. De verzekeraar categoriseerde dit als een beroepsfout, zodat deze buiten de waarborg 

                                                 
worden tot interpretatie, waar de termen van het contract duidelijk zijn."); J. F., noot onder Rb. Dendermonde 27 december 

1963, RGAR 1964 n° 7241 ("Et pour que le sens d'une disposition contracuelle soit considéré comme douteux, il ne suffit pas 

que les parties déclarent a posteriori l'avoir comprise différemment, il faut que ses termes soient ambigus."). Frankrijk: Cass. 

fr. (1e civ.) 26 november 1991, Bull. 1991, I, n° 327 ("Que, dès lors, en imposant à M. X... d'établir à la fois l'impossibilité 

dans laquelle il se trouvait de continuer son travail et celle d'exercer une activité professionnelle quelconque, et en 

transformant ainsi des conditions alternatives en conditions cumulatives, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis 

de la police, violant ainsi le texte susvisé."); DALLOZ (ed.), "Art. L. 112-3" in Code des Assurances, Parijs, Dalloz, 2013, n° 

29. Engeland: S. G. JOHNSON, "Resolving Ambiguities in Insurance Policy Language: The Contra Proferentem Doctrine and 

Use of Extrinsic Evidence", Brief 2003-04, 34. 
2591 Antwerpen 12 september 2000, TBBR 2001, 556 ("Dat elke verzekeringsnemer van de waarborg diefstal van een auto, 

inzonderheid appellant als ingenieur, op het ogenblik van het afsluiten van de polis eveneens behoort te weten dat met anti-

diefstalgravure de etsing van de autoruiten wordt bedoeld."); Engeland: Section 17 Insurance Act 2015 ("In determining 

whether the requirements of subsections (2) and (3) have been met, the characteristics of insured persons of the kind in question, 

and the circumstances of the transaction, are to be taken into account."); J. P. SHEDD, "Resolving Ambiguities in Interpretation 

of Government Contracts", Geo. Wash. L. Rev. 1967-68, 15. 
2592 Cass. 9 april 1992, Arr.Cass. 1991-92, 769; Bull. 1992, 718; Pas. 1992, I, 718; RGAR 1995, n° 12.512.; RRD 1992, 460, 

noot B. ROLAND; RW 1992-93 (verkort), 235; Verkeersrecht 1992, 252 ("Que la virgule placée après le mot 'intentionellement' 

n'est pas de nature à faire apparaître clairement aux yeux d'une personne qui n'est pas juriste qu'elle serait destinée à séparer 

deux propositions indépendantes dont l'une ferait référence à la notion de faute intentionelle et l'autre à celle de faute non-

intentionelle."); Bergen 31 mei 1989, RGAR 1992, n° 11.967; RRD 1989, 547; Bergen 7 november 1989, JLMB 1990, 622; 

RRD 1990, 366 ("Attendu que n'est ni clair, ni précis un texte dont la compréhension et, dès lors, la détermination de la portée, 

exige une exégèse, une interprétation par un spécialiste."); Antwerpen 28 maart 2000, T.Verz. 2000, 668, noot A. PIRE; RW 

2000-01, 845; TAVW 2001, 188 ("Dat het Hof de interpretatie van geïntimeerde (die verwijst naar een nota opgesteld door 

haar in samenwerking met professor B. Dubuisson – U.C.L.) betreffende deze voorwaarden bijtreedt, nl. dat met het oog op 

een afdoende informatieverstrekking aan de verzekeringnemer, de verzekeraar zich niet mag vergenoegen met een verwijzing 

naar de juridische terminologie van de wet en dat een eenvoudige verwijzing naar de opzegging zonder meer onvoldoende is; 

dat, zoals professor Dubuisson verder stelt, de uitvoering ter goeder trouw vereist dat wordt afgestapt van het juridisch jargon, 

en dat op klare en begrijpelijke wijze aan de verzekerde de gevolgen van de niet-betaling van de premie worden ter kennis 

gebracht."); Voorz. Kh. Brussel 16 juni 2003, DCCR 2004, 104, noot L. KERZMANN; Jaarboek Handelspraktijken & 

Mededinging 2003, 334; TBH 2003, 893, noot L. KERZMANN ("La rédaction est obscure lorsque le libellé de la clause n'est 

pas de nature à faire apparaître clairement sa signification aux yeux d'une personne qui n'est pas juriste."); P. COLLE, 

Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 40; H. DE RODE, "Les clauses 

d'exclusion et de faute lourde" in M. FONTAINE (ed.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, Brussel, Jeune 

Barreau de Bruxelles, 1995, 116; J. L. FAGNART, "L'interprétation du contrat d'assurance" in Traité pratique de droit 

commercial, III, Waterloo, Kluwer, 2011, 339; B. TOUSSAINT, "Interprétation et rédaction des contrats d'assurance" in Liber 

amicorum Jean-Luc Fagnart, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 289. Frankrijk: Y. LAMBERT-FAIVRE en L. LEVENEUR, 

Droit des assurances, Parijs, Dalloz, 2011, 133. Nederland: HR 28 april 1989, NJ 1990, 583, noot M. M. MENDEL ("Bij een 

beding dat voor meerderlei uitleg vatbaar is, moet niet zonder meer gekozen worden voor een uitleg die het minst bezwarend 

is voor de niet-professionele verzekerde. Bij deze keuze moet rekening gehouden worden met alle omstandigheden van het 

geval, onder andere of de verzekerde een leek is en of deze de assistentie van professionele tussenpersonen e.d. heeft gehad. 

Weliswaar ligt het in het algemeen voor de hand dat, wanneer een dergelijk beding voor meer dan een uitleg vatbaar schijnt, 

wordt gekozen voor de uitleg die het minst bezwarend is voor de niet professionele verzekerde, maar het hangt van alle 

omstandigheden van het geval af of die keuze gerechtvaardigd is. Tot die relevante omstandigheden behoren o.m. de aard van 

de verzekering en het verzekerde risico, en de eventuele begeleiding van de verzekerde door een deskundige tussenpersoon bij 

het tot stand komen van de verzekering".); HR 9 september 1994, NJ 1995, 285, noot M. M. MENDEL ("Voorts is van belang, 

dat ook indien zou moeten worden aangenomen dat Trouwborst zelf niet over voldoende deskundigheid beschikte om de zin en 

strekking van de onderhavige garantieclausule — onmiddellijke werking — te begrijpen, zij naar vast staat werd bijgestaan 

door een assurantietussenpersoon die geacht moet worden aan Trouwborst de betekenis van deze clausule te (hebben) kunnen 

uitleggen."); M. M. MENDEL, noot onder HR 28 april 1989, NJ 1990, 583; J. M. VAN DUNNE, Verbintenissenrecht. Deel 1. 

Contractenrecht, Deventer, Kluwer, 2004, 201. 



 

 

682 

 

viel van artikel 5.C van de algemene voorwaarden van het verzekeringscontract.2593 De 

feitenrechter haalde de transparantievereiste in verzekeringsovereenkomsten aan en overwoog: 

"Attendu que le texte de la police d'assurance doit être suffisamment clair pour être 

compréhensible, sans qu'il faille être juriste; que n'est pas clair un texte dont la 

compréhension, et dès lors la détermination de la portée, exige une véritable exégèse par un 

spécialiste." Hij oordeelde dat de Franstalige versie van de tekst niet voldoende duidelijk was 

voor een niet-jurist: "Que la virgule placée après le mot 'intentionellement' n'est pas de nature 

à faire apparaître clairement aux yeux d'une personne qui n'est pas juriste qu'elle serait 

destinée à séparer deux propositions indépendantes dont l'une ferait référence à la notion de 

faute intentionelle et l'autre à celle de faute non-intentionelle".2594 

 DILIGENTIE VAN VERZEKERINGNEMER WORDT VERONDERSTELD – In het kader van het 

consumentencontract toont de invulling van de referentiepersoon het uiterst beschermend 

karakter van de transparantievereiste aan (nr. 659). De feitenrechter moet immers bij de 

appreciatie van de transparantievereiste geen rekening houden met het niveau van 

omzichtigheid en oplettendheid van de consument. De minste redelijke twijfel is voldoende om 

te besluiten tot ambiguïteit.2595 De referentiepersoon in verzekeringsovereenkomsten verschilt 

dan ook van de referentiepersoon in consumentenovereenkomsten, die ingevuld wordt als "the 

naïve and inexperienced consumer" (nr. 659), die minder intelligent en voorzichtig is dan de 

normale en gemiddeld verstandige verzekeringnemer. Voor verzekeringscontracten gesloten 

                                                 
2593 Dat luidde: "Ne sont pas compris dans la garantie: ... C. Les dommages causés intentionellement, résultant d'une faute 

lourde ou d'une faute professionelle caracterisée commise par les assurés alors que les conséquences en découlant étaient 

prévisibles. Par faute professionelle caracterisée, on entend le non-respect des lois, règles ou usages réglementant les secteurs 

d'activité de l'entreprise assurée, la violation délibérée des normes élémentaires de prudence ou de sécurité qui les régissent 

ainsi que la négligence grave ou l'incompétence professionelle évidente." 
2594 Bergen 31 mei 1989, RGAR 1992, n° 11.967; RRD 1989, 547. 
2595 J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1005-1006. Frankrijk: Cass. fr. (2e 

civ.) 24 mei 2006, n° 04-14.024 ("Mais attendu que l'arrêt retient que s'il ressort clairement des indications portées aux 

conditions particulières que la couverture en matière d'incapacité temporaire totale s'arrête au soixantième anniversaire de 

l'adhérent, ces mentions sont toutefois en apparente contradiction avec celles figurant sur la demande d'adhésion, aux termes 

desquelles il est fait état dans un même encadré d'un financement de 300 000 francs, d'une quotité assurée de 100 %, pour une 

durée de cent quarante quatre mois, soit jusqu'au 1er septembre 2006, alors que lesdites mentions n'étaient que partiellement 

valables, à savoir seulement pour la couverture des risques décès et invalidité permanente et absolue, et non pour la couverture 

du risque Incapacité temporaire totale; qu'il a pu en résulter une confusion pour M. X..., qui doit être résolue en sa faveur, en 

sa qualité d'adhérent à un contrat collectif d'assurances dont il ne pouvait véritablement discuter les différents énoncés, sachant 

au surplus qu'il était fondé à croire que, débiteur de primes sur une période de douze ans, il était couvert sur toute cette période 

pour l'ensemble des risques garantis, dès lors que l'assureur ne lui avait ni précisé ni justifié que les primes avaient pu être 

calculées précisément pour tenir compte du fait que sa garantie au titre de l'Incapacité temporaire totale cesserait au bout de 

six ans et non au bout de douze ans."); H. CLARET, "Contrats de consommation. Interprétation d'une clause ambiguë d'un contrat 

d'assurance" (noot onder Cass. fr. 2e  civ. 1 juni 2011), PA 2011, 15; M. LAMOUREUX, "L'interprétation des contrats de 

consommation", D. 2006, (2848) n° 11; H. LECUYER en J.-B. SEUBE, "L'interprétation du contrat dans un sens favorable au 

consommateur" (noot onder Cass. fr. (2e civ.) 1 juni 2011), Defrénois 2011, (1485) n° 40154. Nederland: R. P. J. L. TJITTES, 

Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 41. Zie ook de Nederlandse zaak (Rb. Rotterdam 15 

februari 2006, NJF 2006, 339) waarbij een ongevallenverzekering werd gesloten tussen een KLM-piloot als verzekeringnemer 

en ACE als verzekeraar waarbij de verzekeringnemer zijn echtgenote als begunstigde had aangewezen. De piloot stierf ten 

gevolge van een paragliding-ongeval en zijn echtgenote claimde onder de ongevallenpolis. ACE weigerde uitkering omdat 

ongevallen die een gevolg waren van het deelnemen aan het luchtverkeer van dekking waren uitgesloten en paragliding volgens 

de Wet luchtverkeer kon worden gezien als deelnemen aan het luchtverkeer. De rechtbank van de clausule onduidelijk, ook al 

was de heer piloot en was hij zeer zeker op de hoogte van de inhoud van de Wet luchtverkeer. De rechtbank oordeelde in 

abstracto en keek niet naar de eigenheid en persoonlijke kennis van de man. Voor commentaar op deze zaak, zie M. L. 

HENDRIKSE, "Uitleg van verzekeringsvoorwaarden", NTHR 2008, 138 en M. L. HENDRIKSE, "Verzekeringsrecht en algemene 

voorwaarden" in M. L. HENDRIKSE, P. H. J. G. VAN HUIZEN en J. G. J. RINKES, Verzekeringsrecht praktisch belicht, Deventer, 

Kluwer, 2008, 23. Rechtsvergelijkend: J. ELVIN, "The Application Of The Unfair Terms In Consumer Contracts Regulations 

1999", KCLJ 2003, 39, 49. 
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tussen consument en onderneming geldt de regel in favorem consumentis en dus een hoge 

beschermingsgraad. De niet-consument-verzekerde krijgt echter een minder uitvoerige 

bescherming. Hij moet diligent en oplettend zijn en, zo nodig, zichzelf informeren.2596  

X. verzekerde zijn voertuig bestemd voor beroepsgebruik2597 onder andere tegen diefstal. Toen 

zijn auto effectief werd gestolen, vorderde hij van de verzekeraar de de som van 908 070 fr. 

De verzekeraar weigerde dekking nu de polisvoorwaarden bepaalden dat: "de waarborg 

diefstal slechts van kracht wordt na plaatsing van een door de maatschappij erkend 

elektronisch anti-diefstalsysteem en anti-diefstalgravure binnen een termijn van ten hoogste 

30 werkdagen na de inwerkingtreding van de diefstaldekking van het contract en/of van de 

vervanging van het verzekerd voertuig." X. had wel een alarm, maar geen anti-diefstalgravure. 

Hij was echter van mening dat dit artikel niet voldeed aan artikel 14 van het Koninklijk Besluit 

van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de 

verzekeringsondernemingen. De rechter oordeelde dat er misschien wel onduidelijkheid 

bestond over de vereisten waaraan een anti-diefstalsysteem moest beantwoorden om door de 

maatschappij te worden erkend, maar dat dit niet belette dat het voor de verzekeringnemer op 

grond van dit beding duidelijk was dat hij minstens twee beveiligingsmaatregelen moest 

nemen, namelijk het plaatsen van een anti-diefstalsysteem en van een anti-diefstalgravure. De 

rechter vond dat de abstracte referentiepersoon, "de verzekeringnemer" had moeten weten wat 

er met een anti-diefstalgravure werd bedoeld en verwees naar de plicht tot zichzelf informeren: 

"dat de beweerde onwetendheid omtrent de draagwijdte van een anti-diefstalgravure appellant 

niet ontsloeg van de verplichting bij geïntimeerde te informeren wat met een anti-

diefstalgravure werd bedoeld vermits appellant zich tot het plaatsen van een anti-

diefstalgravure verbond."2598  

 BIJSTAND DOOR EEN TUSSENPERSOON: IMPACT IN CONCRETO TE BEOORDELEN – Wat gebeurt 

er nu wanneer de toetredende verzekeringnemer wordt bijgestaan door een jurist, of door een 

ander onafhankelijk tussenpersoon met kennis van zaken, zoals bijvoorbeeld een 

verzekeringsmakelaar? Ook hier dringt een parallel met de consumentenovereenkomst zich op 

(nr. 660). Het gaat dan niet op de verzekerde dan nog steeds als een onwetende niet-jurist te 

beschouwen, zodat men bij het invullen van de abstracte verzekeringnemer veelal wel met deze 

concretisering moet rekening houden.2599 De bijstand van een assurantietussenperoon leidt niet 

                                                 
2596 Bergen 31 mei 1989, RGAR 1992, n° 11.967; RRD 1989, 547 ("Attendu que toute personne normalement intelligente et 

instruite peut percevoir, tout au moins approxivativement, la portée des mots 'causés intentionellement', même si la définition 

de la foute intentionelle suscite en droit quelque difficulté, mais que l'on ne peut en déduire qu'il est évident pour tout homme 

normalement intelligent que la suite du texte ne peut plus être en aucune façon en relation avec les mots'causés 

intentionellement."); Antwerpen 12 september 2000, TBBR 2001, 556; Brussel 8 oktober 2007, JT 2007, 816; T. Verz. 2008, 

60, noot P. FONTAINE ("Il faut dès lors se référer au sens que les mots peuvent avoir pour un assuré normalement avisé."). 
2597 Hieruit leidde de rechter af "dat het verzekerd voertuig voor beroepsgebruik was bestemd zodat appellant geen consument 

is in de zin van artikel 1, 7 van voormelde wet (nl. de toenmalige WHPC) nu door die wet als consument wordt aangezien 

iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte 

producten of diensten verwerft of gebruikt." 
2598 Antwerpen 12 september 2000, TBBR 2001, 556. 
2599 P. ERNEUX, "Promotions immobilières et protection du consommateur. Pratique contractuelle des ventes d'immeubles et 

loi sur les pratiques du commerce", Jurim Pratique 2008, 185. Nederland: Rb. Rotterdam 23 november 2011, RAV 2012, 30; 

M. ASSER, P. CLAUSING en J. H. WANSINK, Bijzondere Overeenkomsten. De Verzekeringsovereenkomst, Deventer, Kluwer, 

2007, 276-277; M. L. HENDRIKSE, "Uitleg van verzekeringsvoorwaarden", NTHR 2008, 138; M. L. HENDRIKSE, 

"Verzekeringsrecht en algemene voorwaarden" in M. L. HENDRIKSE, P. H. J. G. VAN HUIZEN en J. G. J. RINKES, 

Verzekeringsrecht praktisch belicht, Deventer, Kluwer, 2008, 23-24; M. B. M. LOOS, Consumentenkoop, Deventer, Kluwer, 

2004, 35; R. P. J. L. TJITTES, "Uitleg van schriftelijke contracten", RMT 2005, 20; J. M. VAN DUNNÉ, Verbintenissenrecht. Deel 

1. Contractenrecht, Deventer, Kluwer, 2004, 201.  
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ipso facto tot een beter begrip van een clausule bij de verzekeringnemer. Vaak geeft de 

tussenpersoon immers enkel informatie over de hoofdzaken van de verzekering.2600 De rechter 

moet dus in elk geschil concreet nagaan of de bijstand van een deskundige al dan niet 

doorslaggevend is, de concrete omstandigheden in aanmerking genomen.2601 Wanneer de 

verzekeraar bijvoorbeeld kan bewijzen dat de tussenpersoon de verzekerde effectief op de 

hoogte heeft gebracht van de betekenis van de tekst volgens de interpretatie van de verzekeraar, 

dan wordt de uitlegregel in het voordeel van de verzekerde doorbroken.2602 Een ander element 

dat men in rekening moet nemen, is de vraag of de tussenpersoon zelf wel op de hoogte was 

van de bedoeling van de verzekeraar.2603 

Hazazah, producer van film- en videoproducties, sloot op 25 maart 2009 het bedrijf door 

bemiddeling van assurantietussenpersoon Aon een doorlopende productieverzekering, 

ingaande op 1 januari 2009. De verzekering bood in artikel 11 van de polisvoorwaarden onder 

meer dekking voor bepaalde extra kosten die werden gemaakt bij uitval van de regisseur van 

een productie. Regisseur Y zou op 6 en 7 februari 2009 de productie 'Plastic Heroes' regisseren, 

maar kon wegens ziekte zijn regiewerkzaamheden niet verrichten. Hazazah schakelde Z, een 

andere regisseur, in. In de veronderstelling dat dit gedekt was door de verzekering, betaalde 

Hazazah het honorarium van zowel Y (€ 14 000) als Z (€ 24 000). De verzekeraar weigerde 

echter tot uitkering van het honorarium van Y over te gaan, omdat de verzekering slechts 

betrekking had op 'extra kosten'. De rechtbank overwoog: "Dat Hazazah de verzekering (te 

goeder trouw) niet correct heeft geïnterpreteerd en tot betaling aan Y is overgegaan in 

vertrouwen dat betreffende kosten onder dekking van de verzekering vielen, brengt niet mee 

dat die kosten voor rekening en risico van verzekeraars komen. Weliswaar is Hazazah op het 

gebied van de uitleg van verzekeringsvoorwaarden niet deskundig, maar zij werd bijgestaan 

door Aon, die als deskundig assurantietussenpersoon heeft bemiddeld bij de totstandkoming 

van de verzekering. De kennis van Aon kan in dit verband worden toegerekend aan 

Hazazah."2604 

 TRANSPARANTIEVEREISTE IN VERZEKERINGSCONTRACTEN IS NUTTELOOS, AANGEZIEN ALLE 

CONTRACTEN DUIDELIJK MOETEN ZIJN – De verwachting dat een contract duidelijk is, is in 

                                                 
2600 Nederland: M. L. HENDRIKSE, "De reikwijdte van het contra-proferentembeginsel in het verzekeringsrecht", NTHR 2010, 

97-98. 
2601 Nederland: Rb. Rotterdam 23 november 2011, RAV 2012, 30; M. ASSER, P. CLAUSING en J. H. WANSINK, Bijzondere 

Overeenkomsten. De Verzekeringsovereenkomst, Deventer, Kluwer, 2007, 276-277; M. L. HENDRIKSE, "De reikwijdte van het 

contra-proferentembeginsel in het verzekeringsrecht", NTHR 2010, 97-98; M. B. M. LOOS, Consumentenkoop, Deventer, 

Kluwer, 2004, 35; J. M. VAN DUNNÉ, Verbintenissenrecht. Deel 1. Contractenrecht, Deventer, Kluwer, 2004, 201, 217. Zie 

ook HR 10 december 1993, NJ 1994, 686 in verband met een verzekeringscontract. WISSINK gaat ervanuit dat deskundige 

begeleiding van de consument volledig buiten beschouwing moet worden gelaten, zie M. H. WISSINK, "Europese uitleg van 

onduidelijke algemene voorwaarden" in BW-Krant Jaarboek 1995, Arnhem, Gouda Quint, 1995, 164. 
2602 Nederland: J. M. VAN DUNNÉ, Verbintenissenrecht. Deel 1. Contractenrecht, Deventer, Kluwer, 2004, 217. 
2603 Nederland: HR 10 december 1993, NJ 1994, 686, noot M. M. MENDEL ("Onderdeel I.3 is gericht tegen r.o. 5 van het hof 

die is gewijd aan de door Fraser aangevoerde stelling dat de onderhavige verzekering is afgesloten door bemiddeling van een 

deskundige tussenpersoon, die de door Fraser bedoelde strekking van de clausule moet hebben begrepen en wiens wetenschap 

aan Bruinisse valt toe te rekenen. […] Daarbij zal een rol hebben gespeeld dat het antwoord op de vraag wat een door een 

wederpartij van de verzekeraar ingeschakelde hulppersoon omtrent de bedoeling van de verzekeraar weet en in hoeverre die 

wetenschap aan die wederpartij kan worden toegerekend, in beginsel afhangt van de omstandigheden van het geval."); W. D. 

H. ASSER, Conclusie bij HR 3 september 1993, S&S 1995, 49; M. L. HENDRIKSE, "Verzekeringsrecht en algemene 

voorwaarden" in M. L. HENDRIKSE, P. H. J. G. VAN HUIZEN en J. G. J. RINKES, Verzekeringsrecht praktisch belicht, Deventer, 

Kluwer, 2008, 24; M. L. HENDRIKSE, "De reikwijdte van het contra-proferentembeginsel in het verzekeringsrecht", NTHR 2010, 

97; M. M. MENDEL, noot onder HR 10 december 1993, NJ 1994, 686. 
2604 Nederland: Rb. Rotterdam 23 november 2011, RAV 2012, 30. 
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feite niet meer dan een regel van gezond verstand, die eigenlijk van toepassing is op alle 

contracten.2605 Het is dan ook niet nuttig dat er expliciete regels bestaan die duidelijkheid in 

verzekeringsovereenkomsten voorschrijven. Ook zonder deze regels moeten contractanten 

voorzien in nauwkeurigheid en precisie. 

C. Sanctie: conversie 

 ONDUIDELIJK BEDING MOET WETTELIJKE CONVERSIE ONDERGAAN, ZODAT HET MOET 

BESCHOUWD WORDEN ALS DUIDELIJK, WAT IN DE PRAKTIJK ONWERKBAAR IS – De sanctie bij 

niet-eerbiediging van de transparantievereiste was in België neergelegd in artikel 19bis van de 

Controlewet van 9 juli 1975, zoals aangepast door de wet van 19 juli 1991.2606 Het huidige 

artikel 22§1 Verzekeringswet heeft deze bepaling inhoudelijk overgenomen.2607 De bepaling 

geeft weer dat een clausule die niet duidelijk geformuleerd is een verplichte terugwerkende 

wettelijke conversie moet ondergaan.2608 Bij conversie is de rechtshandeling die de partijen 

gewild hebben, nietig, maar wordt deze omgezet in een geldige rechtshandeling, die het doel 

dat de partijen hadden bij het aangaan van het contract zo goed als mogelijk benadert.2609 Deze 

sanctie is aan heel wat kritiek onderhevig.2610 Een verzekeringsovereenkomst die niet duidelijk 

                                                 
2605 Frankrijk: B. GELOT, Finalités et méthodes objectives d'interprétation des actes juridiques, Parijs, LGDJ, 2003, 301; M. 

MIGNOT, "Fasc. unique: VENTE. Obligations du vendeur. Interprétation du contrat" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 2. 
2606 Artikel 14 Controlereglement: "Alle clausules en overeenkomsten die niet in overeenstemming zijn met de bepalingen van 

deze wet of van de besluiten en verordeningen ter uitvoering ervan worden geacht vanaf het sluiten van de overeenkomst 

opgesteld te zijn in overeenstemming met die bepalingen." 
2607 C. VAN SCHOUBROECK en L. SCHUERMANS, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2015, 223. Het artikel luidt: "De algemene, bijzondere en speciale voorwaarden, de verzekeringsovereenkomsten in hun geheel, 

evenals alle clausules afzonderlijk, die niet in overeenstemming zijn met de bepalingen van deel 2 en deel 3 en hun 

uitvoeringsbesluiten en -reglementen, of met de bepalingen van de wet van 9 juli 1975 en haar uitvoeringsbesluiten en -

reglementen, worden vanaf het sluiten van de overeenkomst geacht te zijn opgesteld in overeenstemming met, al naargelang 

het geval, de bepalingen van deel 2 en deel 3 en hun uitvoeringsbesluiten en -reglementen, dan wel met de bepalingen van de 

wet van 9 juli 1975 en haar uitvoeringsbesluiten en -reglementen." 
2608 I. DEMUYNCK, "Interpretatie van verzekeringsovereenkomsten" (noot onder Vred. Sint-Kwintens-Lennik 13 november 

2000), DCCR 2002, 76; C. PARIS, "L'interprétation des clauses d'une police d'assurance en cas de doute" (noot onder Bergen 6 

mei 2003), JLMB 2003, 1821; J. RONSE, "Gerechtelijke conversie van nietige rechtshandelingen", TPR 1965, 202-203; C. VAN 

SCHOUBROECK, noot onder Kh. Bergen 23 januari 1997, TBH 1997, 461-462. 
2609 I. DEMUYNCK, "Interpretatie van verzekeringsovereenkomsten" (noot onder Vred. Sint-Kwintens-Lennik 13 november 

2000), DCCR 2002, 76; C. PARIS, "L'interprétation des clauses d'une police d'assurance en cas de doute" (noot onder Bergen 6 

mei 2003), JLMB 2003, 1821; C. VAN SCHOUBROECK, noot onder Kh. Bergen 23 januari 1997, TBH 1997, 461-462; C. VAN 

SCHOUBROECK en L. SCHUERMANS, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 223. 
2610 Bergen 6 mei 2003, JLMB 2003, 1811, noot C. PARIS; TBH 2005, 1066 ("Autrement dit, la constatation qu'une clause est 

entachée d'un manquement aux dispositions de la loi du 19 juillet 1991 et de ses arrêtés d'exécution emporte que cette clause 

soit réputée non écrite, sans qu'il faille l'annuler, et que lui soit substituée une disposition conforme à la loi. On ne peut, avec 

une doctrine autorisée, que souligner le caractère 'surréaliste' de l'application de l'article 19bis précité en cas de manquement 

à l'article 14 de l'arrêté royal du 22 février 1991: la clause ambiguë est censée être … rédigée en termes clairs et précis."); K. 

BERNAUW, "De gemeenrechtelijke informatieplicht van de verzekeraar", T.Verz. 2010, 50; H. CLAASSENS, noot onder Rb. 

Kortrijk 25 februari 1991, TBH 1991, 1123; H. CLAASSENS, "Le secteur des assurances privés", De Verz. 1995, 56; P. COLLE, 

"La protection du consommateur d'assurance: loi impérative et clauses abusives" in M. FONTAINE (ed.), La loi du 25 juin 1992 

sur le contrat d'assurance terrestre, Brussel, Ed. Jeune barreau, 1995, 11; P. COLLE, Algemene beginselen van het Belgisch 

verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 40; I. DEMUYNCK, "Interpretatie van verzekeringsovereenkomsten" (noot 

onder Vred. Sint-Kwintens-Lennik 13 november 2000), DCCR 2002, 76; B. DUBUISSON, "La norme impérative dans le droit 

du contrat d'assurance" in Liber Amicorum Hubert Claassens. Verzekering: theorie en praktijk - Assurance: théorie et pratique, 

Antwerpen, Maklu, 1998, 133-134; J. L. FAGNART, "Examen de jurisprudence (1981-1990) – Les assurances terrestres", RCJB 

1991, 744; B. TOUSSAINT, "Interprétation et rédaction des contrats d'assurance" in Liber amicorum Jean-Luc Fagnart, Louvain-

la-Neuve, Anthemis, 2008, 289; C. VAN SCHOUBROECK, noot onder Kh. Bergen 23 januari 1997, TBH 1997, 461; C. VAN 

SCHOUBROECK en L. SCHUERMANS, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 223. 
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of nauwkeurig is, schendt de transparantieverplichting. De sanctie die op basis van artikel 22§1 

Verzekeringswet op deze schending staat, bestaat erin het contract te beschouwen als in 

overeenstemming met de bepalingen in de wet, en dus in overeenstemming met het 

transparantiegebod. Dit wil zeggen dat een onduidelijk of onnauwkeurig verzekeringscontract 

moet beschouwd worden als duidelijk en nauwkeurig. Dit is natuurlijk onmogelijk. De enige 

uitwegen in dat geval zijn enerzijds het achterwege laten van de clausule en anderzijds de 

interpretatie van het litigieuze beding.2611 Het is dan ook logisch te concluderen dat de regel 

van conversie van onduidelijke of onnauwkeurige bedingen dan wel hiërarchisch gezien 

primeert op de gemeenrechtelijke interpretatieregels – deze is immers een lex specialis –, maar 

dat de laatste de facto toch voorrang krijgen, aangezien deze tenminste werkbaar zijn.2612 

De Porsche 930 Turbo van R. M. werd gestolen. R. M. richtte zich tot zijn diefstalverzekeraar. 

Deze weigerde dekking te verlenen, omdat de auto niet zou hebben voldaan aan de 

voorwaarden waaraan het alarmysteem volgens de polis moest beantwoorden. De rechtbank 

was van mening: "Aangezien een clausule die zo opgesteld is dat zij een exegese vereist om de 

bedoeling ervan te achterhalen, niet kan beschouwd worden als een klare en duidelijke 

bepaling. Aangezien zij bovendien ingaat tegen de Controlereglementering (artikel 17 KB 22 

januari 1991) die de opstellers van verzekeringsovereenkomsten oplegt klare en duidelijke 

clausules neer te schrijven (artikel 19bis laat gerechtelijke controle toe) op straffe van 

nietigheid; dat de clausule dus moet geïnterpreteerd worden op de meest gunstige wijze voor 

de verzekerde."2613 

 INTERPRETATIE EN CONVERSIE ZIJN MET ELKAAR VERBONDEN, OMDAT ZE ER ALLEBEI OP 

GERICHT ZIJN DE DOOR DE PARTIJEN BEOOGDE RECHTSGEVOLGEN TE LATEN UITKOMEN – In 

sommige gevallen is het echter wel mogelijk om tot conversie over te gaan bij onduidelijke 

verzekeringsovereenkomsten, met name wanneer men de bovenstaande visie op conversie 

herdenkt en de link met interpretatie maakt.2614 Conversie kan in theorie scherp onderscheiden 

worden van interpretatie: uitleggen betekent dat wordt vastgesteld wat de partijen met hun 

contract bedoeld hebben, terwijl conversie de vervanging is van een gewilde, maar nietige, 

                                                 
2611 Kh. Bergen 23 januari 1997, TBH 1997 (weergave C. VAN SCHOUBROECK), 461 ("Aangezien zij bovendien ingaat tegen de 

Controlereglementering (artikel 17 KB 22 januari 1991) die de opstellers van verzekeringsovereenkomsten oplegt klare en 

duidelijke clausules neer te schrijven (artikel 19bis laat gerechtelijke controle toe) op straffe van nietigheid; dat de clausule 

dus moet geïnterpreteerd worden op de meest gunstige wijze voor de verzekerde."); B. DUBUISSON, "La norme impérative dans 

le droit du contrat d'assurance" in Liber Amicorum Hubert Claassens. Verzekering: theorie en praktijk - Assurance: théorie et 

pratique, Antwerpen, Maklu, 1998, 134. 
2612 Kh. Bergen 23 januari 1997, TBH 1997 (weergave C. VAN SCHOUBROECK), 461 ("Aangezien zij bovendien ingaat tegen de 

Controlereglementering (artikel 17 KB 22 januari 1991) die de opstellers van verzekeringsovereenkomsten oplegt klare en 

duidelijke clausules neer te schrijven (artikel 19bis laat gerechtelijke controle toe) op straffe van nietigheid; dat de clausule 

dus moet geïnterpreteerd worden op de meest gunstige wijze voor de verzekerde."); I. DEMUYNCK, "Interpretatie van 

verzekeringsovereenkomsten" (noot onder Vred. Sint-Kwintens-Lennik 13 november 2000), DCCR 2002, 77, 80; B. 

DUBUISSON, "La norme impérative dans le droit du contrat d'assurance" in Liber Amicorum Hubert Claassens. Verzekering: 

theorie en praktijk - Assurance: théorie et pratique, Antwerpen, Maklu, 1998, 134; C. PARIS, "L'interprétation des clauses d'une 

police d'assurance en cas de doute" (noot onder Bergen 6 mei 2003), JLMB 2003, 1821. 
2613 Kh. Bergen 23 januari 1997, TBH 1997 (weergave C. VAN SCHOUBROECK), 461. 
2614 Zie voor deze theorie, J. RONSE, "Gerechtelijke conversie van nietige rechtshandelingen", TPR 1965, 204-206. Zie ook E. 

DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 127-130. 
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rechtshandeling door een geldige, maar niet-gewilde, rechthandeling.2615 Toch liggen 

uitlegging en conversie dichter bij elkaar dan men op het eerste zicht zou denken. Conversie is 

er namelijk op gericht het doel dat de partijen voor ogen hadden bij het aangaan van het contract 

zo goed als mogelijk te benaderen, door een geldige rechtshandeling in de plaats te stellen van 

een nietige.2616 Nu wil ook interpretatie het doel van de partijen met hun overeenkomst laten 

prevaleren, zijnde het dan door de inhoud van de akte en de rechtsgevolgen ervan vast te stellen. 

De regel dat een rechtshandeling moet uitgelegd worden in de zin dat de bepalingen wettig zijn 

of gevolg hebben, maakt de link tussen conversie en interpretatie duidelijk. Op basis van deze 

uitlegregel gaat geldigheid voor op nietigheid (nrs. 210 en volgende). Men gaat ervanuit dat 

partijen, die zich de moeite hebben getroost een beding in een rechtshandeling op te nemen, 

hebben gewild dat dit beding ook gevolgen heeft. Dit is exact wat bij conversie gebeurt: een 

nietige rechtshandeling wordt geherconstrueerd tot een geldige om de bedoeling van de partijen 

te vrijwaren. Het gaat dan niet om de subjectieve werkelijke bedoeling van de contractpartijen, 

maar wel om hun geobjectiveerde, ideale wil. De rechter gaat bij toepassing van de regel die 

een uitleg voorschrijft in de zin dat bepaling wettig is of gevolg heeft dus niet de werkelijke 

subjectieve psychologische gesteldheid van de partijen na, maar handelt eerder normatief, door 

na te gaan hoe men aan een onduidelijk beding toch een redelijke zin kan geven.  

Wanneer men bijvoorbeeld in een testament een legaat voorziet voor een onbepaalde persoon, 

dan kan dit moeilijk rechtsgevolgen teweeg brengen. Als er echter een openbare dienst bestaat 

die de belangen van deze personen behartigt, dan oordelen rechters regelmatig dat het legaat 

aan een dergelijke dienst moet ten goede komen.2617 Een voorbeeld is een legaat "ten voordele 

van de armen". Welke concrete armen worden er dan immers bedoeld? De rechter oordeelt 

dan, bij wijze van interpretatie op basis van artikel 1157 BW, dat de onbepaalde "armen" 

moeten vervangen worden door een OCMW.2618  

Op die manier zorgt de feitenrechter er, onder het mom van interpretatie, voor dat de door de 

partijen beoogde rechtsgevolgen kunnen uitkomen, terwijl hij in feite een reconstructie maakt 

van de rechtshandeling en deze een andere inhoud geeft. Zo stelt hij een gevolg dat benadert 

wat de partijen wilden in de plaats van hun werkelijke bedoeling. Interpretatie en conversie 

komen op die manier wel héél dicht bij elkaar te liggen.  

Een ander geval waar de rechter eigenlijk converteert, terwijl hij het zelf interpreteren noemt, 

is de situatie waarbij men de nietigheid van de verkoop van andermans goed op basis van 

                                                 
2615 J. RONSE, "Gerechtelijke conversie van nietige rechtshandelingen", TPR 1965, 206; K. SWERTS, J. DEENE, G. VAN 

MALDEREN, S. VEREECKEN en K. MARCHAND, "[De overeenkomst: geldigheidsvoorwaarden] Toestemming" in J. ROODHOOFT 

(ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-114. 
2616 I. DEMUYNCK, "Interpretatie van verzekeringsovereenkomsten" (noot onder Vred. Sint-Kwintens-Lennik 13 november 

2000), DCCR 2002, 76; C. PARIS, "L'interprétation des clauses d'une police d'assurance en cas de doute" (noot onder Bergen 6 

mei 2003), JLMB 2003, 1821; C. VAN SCHOUBROECK, noot onder Kh. Bergen 23 januari 1997, TBH 1997, 461-462. 
2617 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge: principes, doctrine, jurisprudence. 8/1 : Les libéralités (généralités), 

Les donations, Brussel, Bruylant, 1962, 191 en de daar aangehaalde rechtspraak. Zie ook J. RONSE, "Gerechtelijke conversie 

van nietige rechtshandelingen", TPR 1965, 205. 
2618 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge: principes, doctrine, jurisprudence. 8/1 : Les libéralités (généralités), 

Les donations, Brussel, Bruylant, 1962, 191 en de daar aangehaalde rechtspraak; J. RONSE, "Gerechtelijke conversie van nietige 

rechtshandelingen", TPR 1965, 205. Zie voor meer voorbeelden H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge: principes, 

doctrine, jurisprudence. 8/1 : Les libéralités (généralités), Les donations, Brussel, Bruylant, 1962, 191-192. 
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artikel 1599 BW wil voorkomen. Men zet een dergelijke overeenkomst dan om in een ander 

contract, zoals bijvoorbeeld een sterkmaking of een onbenoemde overeenkomst om iets te doen 

(namelijk te zorgen dat er een verkoop plaats vindt). Op die manier vermijdt men, opnieuw op 

basis van artikel 1157 BW, de nietigheid van het contract door er een andere rechtshandeling 

van te maken: conversie dus.2619 

D. Sanctie: nietigheid 

 VROEGERE SANCTIE IN BELGIË WAS NIETIGHEID – Voor de totstandkoming van artikel 22§1 

Verzekeringswet en nog voor de invoeging van artikel 19bis in de Controlewet, was de sanctie 

voor onduidelijkheid in verzekeringsovereenkomsten neergelegd in artikel 19§2 Controlewet. 

Deze bestond toen uit de nietigheid van het litigieuze beding.2620 Deze sanctie was beter 

werkbaar voor de bestrijding van onduidelijke polisvoorwaarden: een beding dat niet duidelijk 

was, werd gewoon geschrapt.2621 Ook na de inwerkingtreding van artikel 19bis Controlewet, 

bleven rechters nog steeds de regel van artikel 19§2 toepassen en schrapten ze nog altijd 

bepaalde clausules uit verzekeringscontracten.2622 Artikel 19bis bepaalde immers: "Deze 

                                                 
2619 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge : principes, doctrine, jurisprudence. 4: Les principaux contrats usuels, 

Brussel, Bruylant, 1951, 58-66; J. RONSE, "Gerechtelijke conversie van nietige rechtshandelingen", TPR 1965, 205-206. 
2620 Oud artikel 19, §2 wet 9 juli 1975. 
2621 Bergen 31 mei 1989, RGAR 1992, n° 11.967; RRD 1989, 547 ("Que les parties ont été invitées à s'expliquer, et se sont 

effectivement expliqueés, sur les dispositions de l'article 21 de l'arrêté royal du 12 mars 1976, et de l'article 19, alinéa 2, de la 

loi du 9 juillet 1975; qu'il découle de ces dispositions que les conditions générales et particulières des contrats d'assurance 

doivent être rédigées en termes clairs et précis et ne peuvent contenir aucune clause de nature à porter atteinte à l'équivalence 

entre les engagements de l'assureur et ceux du preneur, et que la sanction du non-respect de ces exigences est la nullité de la 

clause."); Bergen 7 november 1989, JLMB 1990, 622; RRD 1990, 366 ("Qu'il découle de ces dispositions que les conditions 

générales et particulières du contrat d'assurance doivent être rédigées en termes clairs et précis, et ne peuvent contenir aucune 

clause de nature à porter atteinte à l'équivalence entre les engagements de l'assureur et ceux du preneur et que la sanction du 

non-respect de ces exigences est la nulllité de la clause."); Rb. Kortrijk 25 februari 1991, TBH 1991, 1123, noot H. CLAASSENS 

("Het artikel 19§2 van de Controlewet van 19 juli 1975 bepaalt eveneens dat de clausules en overeenkomsten die betrekking 

hebben op het sluiten van verzekeringsovereenkomsten nietig zijn wanneer zij niet in overeenstemming zijn met de bepalingen 

van deze wet of van de verorderingen ter uitvoering ervan. Valgens artikel 21 van het Controlereglement moeten de clausules 

van de verzekeringsovereenkomsten in duidelijke en nauwkeruge bewoordingen worden opgesteld. […] De clausule B7 […] is 

nietig."); Kh. Bergen 23 januari 1997, TBH 1997 (weergave C. VAN SCHOUBROECK), 461 ("Aangezien zij bovendien ingaat 

tegen de Controlereglementering (artikel 17 KB 22 januari 1991) die de opstellers van verzekeringsovereenkomsten oplegt 

klare en duidelijke clausules neer te schrijven (artikel 19bis laat gerechtelijke controle toe) op straffe van nietigheid."); K. 

BERNAUW, "De gemeenrechtelijke informatieplicht van de verzekeraar", T.Verz. 2010, 50; H. COUSY, "De rol van de goede 

trouw in het verzekeringscontract" in Liber amicorum Jan Ronse, Brussel, Story-Scientia, 1986, 19; P. H. DELVAUX, 

"Responsabilité et assurances de l'entreprise" in Les assurances de responsabilité, Brussel, Editions de jeune barreau de 

Bruxelles, 1999, 4; I. DEMUYNCK, "Interpretatie van verzekeringsovereenkomsten" (noot onder Vred. Sint-Kwintens-Lennik 

13 november 2000), DCCR 2002, 76 en de aldaar vermelde bronnen; H. DE RODE, "Les clauses d'exclusion et de faute lourde"in 

M. FONTAINE (ed.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, Brussel, Editions Jeune Barreau de Bruxelles, 

1995, 115; J. L. FAGNART, "Examen de jurisprudence (1981-1990) – Les assurances terrestres", RCJB 1991, 744; B. TOUSSAINT, 

"Interprétation et rédaction des contrats d'assurance" in Liber amicorum Jean-Luc Fagnart, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 

2008, 288. Frankrijk: P. H. DELVAUX, "Les contrats d'adhésion et les clauses abusives en droit belge" in J. GHESTIN en M. 

FONTAINE (eds.), La protection de la partie faible dans les rapports contractuels: comparaisons franco-belges, Parijs, LGDJ, 

1996, 89. 
2622 Luik 26 oktober 1992, JLMB 1993, 798, noot L. MISSON en F. BAERT ("Attendu qu'en réalité, les termes querrellés 

apparaissent comme peu clairs et imprécis et que dans cette mesure, la clause querellée doit être considérée comme nulle." 

Zie ook DE RODE, die vindt dat er geen sprake was van een onduidelijk beding: H. DE RODE, "Les clauses d'exclusion et de 

faute lourde" in M. FONTAINE (ed.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, Brussel, Jeune Barreau de 

Bruxelles, 1995, 116-117); Antwerpen 12 september 2000, TBBR 2001, 556 ("Overwegende dat appellant inroept dat voormeld 

artikel niet voldoet aan artikel 14 van het Koninklijk Besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende 

de controle op de verzekeringsondernemingen dat bepaalt dat de voorwaarden der overeenkomsten in duidelijke en 

nauwkeurige bewoordingen opgesteld moeten worden; dat volgens artikel 19§2 van de Wet van 9 juli 1975 betreffende de 

controle der verzekeringsondernemingen nietig zijn alle clausules en overeenkomsten die betrekking hebben op het sluiten en 
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bepaling is niet van toepassing op de overeenkomsten die gesloten zijn vóór de 

inwerkingtreding van deze wet." De nieuwe Verzekeringswet bevat geen gelijkaardige bepaling 

voor artikel 22§1 Verzekeringswet, zodat de sanctie van de nietigheid niet meer mag worden 

uitgesproken. 

Een zeer mooi voorbeeld betrof een dagvaarding van Test-Aankoop van ING Verzekeringen 

omwille van het feit dat ING in de algemene voorwaarden van haar 

standaardverzekeringscontracten bepaalde onduidelijke clausules invoegde zoals het beding 

"ne sont pas assurés les sinistres causés ou prolongés par l'acte intentionnel de l'assuré, du 

preneur d'assurance ou du bénéficiaire ou par toute autre personne ayant un intérêt à toucher 

les allocations" en het beding "il n'y a pas de droit au dédommagement en cas d'hospitalisation 

ou de maladie grave consécutives à un accident déjà survenu avant la date de souscription ou 

d'une maladie dont les symptômes existaient déjà avant la date de souscription de l'assuré. La 

garantie est néanmoins accordée si la constatation de la maladie ou des conséquences de 

l'accident et les traitements consécutifs n'ont lieu qu'après une période de 3 ans à compter de 

la date d'entrée en vigueur de l'assurance" schonden artikel 14 Controlewet. De rechter 

verplichte ING tot het staken van het gebruik van die clausules vanaf de betekening van het 

vonnis, onder verbeurte van een dwangsom.2623  

 NIETIGHEID VAN ONDUIDELIJKE CLAUSULES TOT UITSLUITING VAN DEKKING IN FRANKRIJK 

– Ook in Frankrijk is de sanctie voor intransparantie het buiten toepassing laten van de litigieuze 

clausules.2624 Een interessantie toepassing is de sanctie van de nietigheid van onduidelijke 

clausules van uitsluiting van dekking in verzekeringsovereenkomsten.2625 Het Franse artikel L. 

113-1 Code des assurances luidt: "Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits 

                                                 
het uitvoeren van verzekeringscontracten die in België zijn gesloten of geacht worden te zijn gesloten en die niet in 

overeenstemming zijn met de bepalingen van die wet of van de verordeningen ter uitvoering ervan."); Kh. Bergen 23 januari 

1997, TBH 1997 (weergave C. VAN SCHOUBROECK), 461 ("Aangezien zij bovendien ingaat tegen de Controlereglementering 

(artikel 17 KB 22 januari 1991) die de opstellers van verzekeringsovereenkomsten oplegt klare en duidelijke clausules neer te 

schrijven (artikel 19bis laat gerechtelijke controle toe) op straffe van nietigheid."); Voorz. Kh. Brussel 16 juni 2003, DCCR 

2004, 104, noot L. KERZMANN; Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2003, 334; TBH 2003, 893, noot L. KERZMANN 

("La rédaction est obscure lorsque le libellé de la clause n'est pas de nature à faire apparaître clairement sa signification aux 

yeux d'une personne qui n'est pas juriste. […] En conséquence ordonnons à ING Insurance de cesser tout usage de pareille 

pratique et clauses dans les 3 mois de la signification du jugement, sous peine d'une astreinte de 250 EUR par jour de retard 

et par infraction."); H. DE RODE, "Les clauses d'exclusion et de faute lourde" in M. FONTAINE (ed.), La loi du 25 juin 1992 sur 

le contrat d'assurance terrestre, Brussel, Jeune Barreau de Bruxelles, 1995, 116); C. VAN SCHOUBROECK, noot onder Kh. 

Bergen 23 januari 1997, TBH 1997, 461. 
2623 Voorz. Kh. Brussel 16 juni 2003, DCCR 2004, 104, noot L. KERZMANN; Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2003, 

334; TBH 2003, 893, noot L. KERZMANN. 
2624 Frankrijk: Cass. fr. (1e civ.) 24 november 1993, Bull. 1993, I, 239; D. 1994, IR 144, noot C. J. BERR; RCA 1994, n° 59; 

RGAT 1994, 87, noot MAURICE; ("Selon les articles L. 112-3 (anciennement R. 160, alinéa 1er) et L. 111-2 du Code des 

assurances, les contrats d'assurances souscrits ou exécutés en France, sont impérativement rédigés en français; qu'aux termes 

de l'article L. 112-4, du même Code, les clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exceptions ne sont valables que 

si elles sont mentionnées en caractères très apparents; qu'il résulte de la combinaison de ces textes d'ordre public que c'est à 

juste titre que la cour d'appel a déclaré inapplicable l'exclusion de garantie invoquée par la compagnie Allianz, qui n'était pas 

rédigée en français."); DALLOZ (ed.), "Art. L. 112-3" in Code des Assurances, Parijs, Dalloz, 2013, n° 4.  
2625 Frankrijk: H. CLARET, "Interprétation des contrats d'assurance et droit de la consommation" (noot onder Cass. fr. (1e civ.) 

21 januari 2003), D. 2003, (2600) n° 9; O. DE NERVO, "La Cour de cassation et les clauses ambiguës des contrats d'assurance", 

Gaz. Pal. 2004, (2) III1, J. KULLMANN, "Les relations entre assureurs et assurés en droit français" in J. GHESTIN en M. FONTAINE 

(eds.), La protection de la partie faible dans les rapports contractuels: comparaisons franco-belges, Parijs, LGDJ, 1996, 379; 

M. H. MALEVILLE, L'interprétation des contrats d'assurance terrestre, Parijs, LGDJ, 1996, 144; L. MAYAUX, "Assurances 

terrestres (2° le contrat d'assurance)" in Répertoire de droit civil, Parijs, Dalloz, 2013, n° 108; D. NOGUERO, "La détermination 

du contenu du contrat d'assurance par son interprétation", Gaz. Pal. 2011, (6) IA3. 
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ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et 

limitée contenue dans la police." "Formelle" betekent dat de verzekeringnemer op basis van de 

lezing van het contract alleen moet kunnen achterhalen wat de exacte omvang is van de garantie, 

aangezien de uitsluiting op een duidelijke en preciese manier geformuleerd is.2626 "Limitée" wil 

zeggen dat de uitsluiting niet tot gevolg mag hebben dat het essentiële van de dekking wordt 

uigehold.2627 Duidelijkheid wordt bijvoorbeeld verwezenlijkt door een preciese en 

gedetailleerde definitie.2628 Het Franse Hof van Cassatie is van oordeel dat een beding tot 

uitsluiting van dekking niet "formelle et limitée" kan zijn in de zin van artikel L. 113-1 Code 

des assurances, wanneer het moet geïnterpreteerd worden.2629  

In januari 1980 trad de heer Fernand Cury toe tot een groepsverzekeringscontract, uitgaande 

van de Assurances du crédit mutuel (ACM), om gedekt te zijn tegen de risico's van overlijden 

en invaliditeit. In januari 1994 werd hij invalide verklaard naar aanleiding van een 

harttransplantatie op 27 december 1993. De heer Cury vroeg dus aan ACM de uitkering die 

hem op basis van het contract toekwam. De verzekeraar weigerde dit te betalen, omdat de 

hartproblemen van Cury al in de kiem aanwezig waren toen hij het contract sloot. Het contract 

bevatte immers de volgende uitsluiting van dekking: "les incapacités contractées par l'assuré 

                                                 
2626 Frankrijk: M. Y. M. ALY, La logique de l'opération d'interprétation du contrat: Comparaison franco-égyptienne, 

proefschrift Université de Paris-Nord, 2005, 218; J. KULLMANN, "Les relations entre assureurs et assurés en droit français" in 

J. GHESTIN en M. FONTAINE (eds.), La protection de la partie faible dans les rapports contractuels: comparaisons franco-

belges, Parijs, LGDJ, 1996, 379; M. H. MALEVILLE, "Le langage des contrats d'assurance: perspectives d'évolution", RGAT 

1994, 736; ."); M. H. MALEVILLE, "Le point sur la validité de certaines exclusions de garantie insérées dans les contrats 

d'assurance de responsabilité civile professionelle", RGAT 1995, 759. 
2627 Frankrijk: J. KULLMANN, "Les relations entre assureurs et assurés en droit français" in J. GHESTIN en M. FONTAINE (eds.), 

La protection de la partie faible dans les rapports contractuels: comparaisons franco-belges, Parijs, LGDJ, 1996, 379; M. H. 

MALEVILLE, "Le point sur la validité de certaines exclusions de garantie insérées dans les contrats d'assurance de 

responsabilité civile professionelle", RGAT 1995, 759. België: Dit doet denken aan de Belgische regel dat exoneratieclausules 

niet geldig zijn wanneer ze de aangegane verbintenis uithollen omdat ze op die manier elke zin aan het contract ontnemen. Zie 

bijvoorbeeld Cass. 27 september 1990, Arr.Cass. 1990-91, 88; Bull. 1991, 82; JT 1991, 88; Pas. 1991, I, 82; RW 1990-91, 854 

("Een clausule tot vrijstelling van aansprakelijkheid, waarbij het voorwerp zelf van de verbintenis teniet wordt gedaan, kan 

tussen partijen geen effect sorteren."); Antwerpen 10 mei 1994, RHA 1995, 301 ("Het door het classificatiebureau ingeroepen 

exoneratiebeding moet worden uitgesloten wanneer dergelijk beding in de contractuele verhouding iedere betekenis aan de 

door het classificatiebureau opgenomen verbintenissen ontneemt."); Brussel 25 maart 1997, AJT 1997-98, 258, noot E. 

MORTIER ("Que pareille clause est licite dès lors qu'elle a été librement acceptée par les parties et que, comme en l'espèce, 

dans son interprétation et dans son exécution, elle n'est pas de nature à vider le contrat de sa substance."); Rb. Antwerpen 18 

oktober 2010, VAV 2011, 93, noot ("Dergelijk beding is geldig voor zover het niet van meet af aan bij wet (in de ruime zin van 

het woord) is verboden, het niet elke zin aan het contract ontneemt en/of het evenmin het bedrog of de opzettelijke fout dekt."); 

S. STIJNS, "Contractualisering van sancties in het privaatrecht, inzonderheid bij contractuele wanprestatie", RW 2001-2002, 

1263; H. VANDENBERGHE, "Exoneratie- en vrijwaringsbeding bij onrechtmatige daad. Samenloop en coëxistentie" in J. 

HERBOTS (ed.), Exoneratiebedingen, Brugge, die Keure, 1993, 77; H. VANDENBERGHE, "[Foutvereiste] Overmacht en 

rechtvaardigingsgronden. Exoneratiebedingen", TPR 2010, 2139; H. VANDENBERGHE, "[Aansprakelijkheid voor zaken] 

Algemene beginselen", TPR 2011, 358; A. VAN OEVELEN, "Recente ontwikkelingen in de wetgeving en rechtspraak inzake de 

sancties bij contractuele wanprestatie" in J. BILLIET, H. BRAECKMANS en H. CASMAN, Postuniversitaire cyclus Willy Delva 

1998-99. Overeenkomstenrecht, Antwerpen, Kluwer, 2000, 195 
2628 Frankrijk: M. H. MALEVILLE, "Le langage des contrats d'assurance: perspectives d'évolution", RGAT 1994, 737. 
2629 Frankrijk: Cass. fr. (1e civ.) 22 mei 2001, D. 2001, 2778, noot B. BEIGNIER; Cass. fr. (1e civ.) 13 november 2002, RGDA 

2003, 57, noot F. CHARDIN; M. Y. M. ALY, La logique de l'opération d'interprétation du contrat: Comparaison franco-

égyptienne, proefschrift Université de Paris-Nord, 2005, 218; J. KULLMANN, "Les relations entre assureurs et assurés en droit 

français" in J. GHESTIN en M. FONTAINE (eds.), La protection de la partie faible dans les rapports contractuels: comparaisons 

franco-belges, Parijs, LGDJ, 1996, 379; L. MAYAUX, "Assurances terrestres (2° le contrat d'assurance)" in Répertoire de droit 

civil, Parijs, Dalloz, 2013, n° 108. Voor dit arrest ging men ervanuit dat dergelijke clausules wel voor interpretatie vatbaar 

waren, zie M. H. MALEVILLE, "Le langage des contrats d'assurance: perspectives d'évolution", RGAT 1994, 736-740; M. H. 

MALEVILLE, "Le point sur la validité de certaines exclusions de garantie insérées dans les contrats d'assurance de responsabilité 

civile professionelle", RGAT 1995, 760; M. H. MALEVILLE, L'interprétation des contrats d'assurance terrestre, Parijs, LGDJ, 

1996, 144-150. 
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antérieurement à son admission dans l'assurance." Het Hof van Beroep stelde de verzekeraar 

in het gelijk en beschouwde de litigieuze clausule "suffisamment formelle et limitée". Het Hof 

van Cassatie oordeelde: "Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que cette clause était 

ambiguë, la cour d'appel a violé le texte susvisé."2630 

Dit heeft als consequentie dat er in Frankrijk geen plaats is voor een subjectieve interpretatie 

bij clausules tot uitsluiting van dekking: elke zoektocht naar een gemeenschappelijke 

subjectieve werkelijke of ideale wil van de partijen wordt opzij gezet.2631 Is een dergelijk beding 

onduidelijk, dan wordt het gewoon voor niet-geschreven gehouden. Deze behandeling is 

ingegeven vanuit het verlangen de verzekerde te beschermen door de verzekeraar een stimulans 

te geven tot vermijding van elke onduidelijkheid in clausules tot uitsluiting van dekking.2632 In 

feite is de grens met de toepassing van de objectieve contra proferentem-regel sensu stricto hier 

zeer dun. COURTIEU gaat zelfs zo ver deze behandeling van bedingen tot uitsluiting van dekking 

te beschouwen als "l'exemple le plus topique" van de contra proferentem-regel.2633 Het is 

inderdaad zo dat in beide gevallen hetzelfde mechanisme in werking treedt: bij twijfel gaat men 

de beschermenswaardige positie van de verzekerde extra in de verf zetten.2634 Of dat nu gebeurt 

door het buiten beschouwing laten van een beding waarover onzekerheid bestaat, dan wel door 

een interpretatie in het nadeel van de verzekeraar, komt in veel situaties op hetzelfde neer. Deze 

handelswijze mag dan wel beperkt zijn tot clausules tot uitsluiting van dekking, toch mag de 

impact ervan niet onderschat worden.2635 Dit zijn immers clausules die in bijna elk 

verzekeringscontract voorkomen en die dan ook nog eens zeer vaak aanleiding geven tot 

interpretatiediscussies. Bovendien geldt de regel voor alle verzekeringscontracten, zowel die 

met consumenten als alle andere. Het praktische toepassingsgebied is dus zeker niet 

verwaarloosbaar. 

E. Sanctie: interpretatie contra assicuratorem  

 UITLEG ONDUIDELIJK BEDING IN VERZEKERINGSOVEREENKOMST OP BASIS VAN REGELS VAN 

VOORKEURINTERPRETATIE – Een derde mogelijke sanctie voor onduidelijkheid in 

verzekeringsovereenkomsten, is interpretatie. Deze remedie komt in alle onderzochte 

jurisdicties veelvuldig voor. In België kent de regel een expliciete wettelijke verankering, 

namelijk in artikel 23§2 Verzekeringswet: "In geval van twijfel over de betekenis van een 

beding, prevaleert in alle gevallen de voor de verzekeringnemer meest gunstige interpretatie. 

Indien de verzekeringnemer en de verzekerde niet één en dezelfde persoon zijn, prevaleert de 

voor de verzekerde meest gunstige interpretatie." In de eerste plaats moet de rechter, ook in 

                                                 
2630 Frankrijk: Cass. fr. (1e civ.) 22 mei 2001, D. 2001, 2778, noot B. BEIGNIER. 
2631 Frankrijk: O. DE NERVO, "La Cour de cassation et les clauses ambiguës des contrats d'assurance", Gaz. Pal. 2004, (2) III1; 

D. NOGUERO, "La détermination du contenu du contrat d'assurance par son interprétation", Gaz. Pal. 2011, (6) IA3. 
2632 Frankrijk: D. NOGUERO, "La détermination du contenu du contrat d'assurance par son interprétation", Gaz. Pal. 2011, (6) 

IA3. 
2633 Frankrijk: G. COURTIEU, "Le doute doit toujours profiter à l'assuré", Resp. civ. et assur. 2003, chron. 13. 
2634 Frankrijk: H. CLARET, "Interprétation des contrats d'assurance et droit de la consommation" (noot onder Cass. fr. (1e civ.) 

21 januari 2003), D. 2003, (2600) n° 9; O. DE NERVO, "La Cour de cassation et les clauses ambiguës des contrats d'assurance", 

Gaz. Pal. 2004, (2) III1. 
2635 Frankrijk: O. DE NERVO, "La Cour de cassation et les clauses ambiguës des contrats d'assurance", Gaz. Pal. 2004, (2) III1. 
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verzekeringsovereenkomsten, de gemeenschappelijke partijwil proberen te achterhalen. 

Aangezien verzekeringsovereenkomsten vaak door één partij zijn opgesteld, moet de 

interpretator zich regelmatig wenden tot de regels van voorkeurinterpretatie, omdat er geen 

gemene bedoeling bestaat.  

 CONTRA PROFERENTEM EN CONTRA ASSICURATOREM SCHRIJVEN INTERPRETATIE VOOR IN 

HET VOORDEEL VAN VERZEKERDE EN IN HET NADEEL VAN VERZEKERAAR – Ligt er geen 

contract tussen een consument en een onderneming voor, dan gebeurt interpretatie van 

verzekeringsovereenkomsten, ten gevolge van de regel contra assicuratorem (België) en contra 

proferentem-regel sensu stricto (andere jurisdicties), normaal gezien in het voordeel van de 

verzekerde en in het nadeel van de verzekeraar.2636 De verzekerde is immers de toetreder.  

                                                 
2636 Cass. 27 april 1979, Arr. Cass. 1978-79, 1022; RW 1980-81, 1117, noot; Pas. 1979, I, 1016. Antwerpen 6 mei 1981, RHA 

1981-82, 134 ("Dat trouwens geïntimeerden (= de verzekeringsmaatschappij), zich verbonden hebbend tot betaling van een 

vergoeding in geval van schade door appellante ondergaan, dit beding van de overeenkomst in het kader van artikel 1162 BW 

moet worden uitgelegd ten hare voordele."); Kh. Brussel 24 december 1960, Bull. ass. 1961, 782, noot R.V.; Brussel 15 juni 

1992, RGAR 1994, n° 12.260 ("Bovendien wordt een dubbelzinnige clausule in een toetredingsovereenkomst geïnterpreteerd 

tegen de professioneel die het contract voorstelde aan de leek."); Luik 21 september 1992, Pas. 1992, II, 99; RGAR 1996, n° 

12.666 ("Dans le doute, le contrat d'assurance doit s'interpréter en faveur de l'assuré."); Brussel 24 februari 1994, RGAR 1995, 

n° 12.466 ("il est de jurisprudence et de doctrine constantes qu'en cas de doute, un contrat d'adhésion s'interprète en faveur 

de celui qui y souscrit."); Luik 6 december 1995, RRD 1996, 421, noot P. WERY ("Attendu, en outre, qu'en matière de contrat 

d'adhésion, une clause équivoque s'interprète contre le professionnel qui a proposé le contrat au profane et sur base des 

critères d'interprétation raisonnablement intelligibles par celui-ci, conformément au sens commune des termes utilisés."); 

Brussel 18 april 1996, RGAR 1999, n° 13.071, noot ("Attendu que dans les contrats d'adhésion tel que le contrat d'assurance, 

en cas de doute, il y a lieu d'interpréter en faveur de celui qui adhère au contra, soit l'assuré."); Luik 25 juni 1996, RRD 1996, 

426, noot P. WERY ("Une clause contractuelle doit être interprétée contre celui qui a stipulé – en l'espèce, l'assureur."); Brussel 

28 februari 1997, TAVW 1997, 197 ("Overwegende dat in een toetredingscontract dat een vzezekeringscontract ongetwijfeld 

is, de verzekeraar op preciese en onbetwistbare wijze de verzekerde moet wijzen op de niet-naleving van zijn verbintenissen en 

dat in het kader van de interpretatieleer van de verbintenissen, de dubbelzinnige houding van de verzekeraar de verzekerde 

moet ten goede komen."); Luik 29 juni 2004, RGAR 2007, n° 14.212 ("Que les contrats d'assurance doivent être interprétés en 

faveur de l'assuré qui s'oblige à payer les primes en vue de se couvrir contre un aléa."); Luik 7 september 2004, RGAR 2005, 

n° 14.004, noot M. MARECHAL ("Que les contrats d'assurance doivent être interprétés en faveur de l'assuré qui s'oblige à payer 

les primes en vue de se couvrir contre un aléa."); Luik 28 juni 2005, RGAR 2007, n° 14.275, noot ("Que les contrats d'assurance 

doivent être interprétés en faveur de l'assuré qui s'oblige à payer les primes en vue de se couvrir contre un aléa."); Brussel 8 

oktober 2007, JT 2007, 816; T. Verz. 2008, 60, noot P. FONTAINE ("Finalement en cas de doute, le contrat d'assurance qui peut 

être considéré en espèce comme un contrat d'adhésion sera interprété contre celui qui a stipulé, soit l'assureur, et en faveur de 

celui qui adhère au contrat, soit l'assuré."); Rb. Dendermonde 27 december 1963, RGAR 1964, n° 7241, noot J.F.; Rb. Turnhout 

4 februari 1991, T.Verz. 1991, 834, noot E. DENOEL ("Overwegende dat tenslotte appellante ten onrechte meent dat in 

onderhavig geschil het verzekeringscontract zou dienen uitgelegd tegen de verzekeraar en ten voordele van de 

verzekeringnemer, nu het om een toetredingscontract gaat; Overwegende dat deze stelling wellicht juist kan zijn van zodara 

het contract dubbelzinnigheden, tegenstrijdigheden of leemten vertoont, in welke gevallen inderdaad het contract dient 

geïnterpreteerd te worden ten voordele van de verzekeringnemer."); Vred. Hoei 21 maart 1986, T. Vred. 1987, 93 ("Qu'une 

police d'assurances ambiguë doit s'interpréter de manière favorable à l'assuré qui en accepte le texte sans pouvoir intrpréter 

les termes, et contre l'assureur qui lui en a imposé le texte."); Scheidsr. Uitspr. 24 mei 1985, RGAR 1986, n° 11.157 ("Attendu 

qu'aux termes de l'article 1162 CC […], que, dans le cas du contrat d'assurance, cette règle s'entend en ce sens que le contrat 

s'interprète contre l'assureur et en faveur de l'assuré, que tel est du moins le cas des clauses faisant normalement partie du 

contrat d'assurance."); K. BERNAUW, "De gemeenrechtelijke informatieplicht van de verzekeraar", T.Verz. 2010, 50; E. 

CAUSIN, "L'interprétation des contrats en droit belge" in L'interprétation en droit. Approche plurisiciplinaire, Brussel, Facultés 

universitaires St.-Louis, 1987, 314; P. COLLE, Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2006, 39; H. COUSY, "De rol van de goede trouw in het verzekeringscontract" in Liber amicorum Jan Ronse, Brussel, Story-

Scientia, 1986, 19; J. L. FAGNART, "Les contrats de consommation en droit civil classique" in La promotion des intérêts des 

consommateurs au sein d'une économie de marchés, Brussel, E. Story-Scientia, 1993, 168; P. FONTAINE, "Le sens des mots" 

(noot onder Brussel 8 oktober 2007), T. Verz. 2008, 60; C. PARIS, "L'interprétation des clauses d'une police d'assurance en cas 

de doute" (noot onder Bergen 6 mei 2003), JLMB 2003, 1824; P. WERY, "L'interprétation des contrats d'adhésion en cas 

d'ambiguïté ou d'obscurité de leurs clauses" (noot onder Luik 26 april 1996), JLMB 1996, 1374. Frankrijk: M. Y. M. ALY, La 

logique de l'opération d'interprétation du contrat: Comparaison franco-égyptienne, proefschrift Université de Paris-Nord, 

2005, 214; M. H. MALEVILLE, Pratique De l'interprétation Des Contrats: Etude Jurisprudentielle, Rouen, Université De 
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 CONTRA PROFERENTEM EN CONTRA ASSICURATOREM GELDEN NIET IN 

VERZEKERINGSCONTRACT BEMIDDELD DOOR VERZEKERINGSMAKELAAR – De contra 

proferentem-regel geldt enkel voor bedingen waarover niet genegotieerd is (nr. 623). Dit is ook 

het geval voor contra assicuratorem (nr. 626). Een verzekeringscontract komt regelmatig tot 

stand via de bemiddeling van een verzekeringsmakelaar. De makelaar fungeert als 

onafhankelijk tussenpersoon tussen verzekeraar en verzekerde en kan, bij de verdediging van 

de belangen van de verzekerde, invloed uitoefenen op de inhoud van het contract. Op die manier 

komt een beding tot stand waarover partijen wel genegotieerd hebben, zodat de contra 

proferentem-regel sensu stricto en contra assicuratorem er niet op van toepassing zijn (nr. 623 

en nr. 626).2637 Het gemene recht herleeft en de contra stipulatorem-bepaling hervindt zijn 

werking.  

                                                 
Rouen, 1991, 249; M. H. MALEVILLE, "Le langage des contrats d'assurance: perspectives d'évolution", RGAT 1994, 735; M. H. 

MALEVILLE, "L'ambiguïté de la notion de vol dans les contrats d'assurance automobile", RGAT 1995, 767. Nederland: HR 24 

september 1993, NJ 1993, 760 ("Hieraan doet niet af het door het onderdeel aangevoerde gezichtspunt dat bij twijfel over de 

uitleg van een verzekeringsvoorwaarde, die voorwaarde in het nadeel van de verzekeraar dient te worden uitgelegd, aangezien 

het hierbij slechts gaat om een algemeen gezichtspunt dat bij de beoordeling door de feitenrechter van de uit te leggen 

overeenkomst naar gelang van de omstandigheden mag meewegen."); HR 18 oktober 2002, AV&S 2003, 174; NJ 2003, 258, 

noot M. M. MENDEL ("Dat ten aanzien van de onderhavige verzekering — waarop nog niet van toepassing is hetgeen is bepaald 

in art. 6:238 lid 2 BW — als algemeen gezichtspunt heeft te gelden dat bij de beoordeling door de feitenrechter van de uit te 

leggen overeenkomst naar gelang van de omstandigheden mag meewegen dat een eenzijdig door de verzekeraar opgestelde 

polisvoorwaarde in geval van twijfel over de uitleg ervan in het nadeel van de verzekeraar en ten gunste van de verzekerde 

moet worden uitgelegd."); 's-Gravenhage 28 januari 2003, NJ 2003, 651 ("Hierbij dient tevens bij wege van algemeen 

gezichtspunt betekenis te worden toegekend aan de z.g. 'contra-proferentem-regel' volgens welke de door NN eenzijdig 

opgestelde voorwaarden en het daarin opgenomen begrip 'vast dienstverband', over de betekenis waarvan tussen partijen 

twijfel bestaat, in haar nadeel en ten gunste van Klomp behoren te worden uitgelegd."); W. D. H. ASSER, "Uitleg van 

verzekeringsovereenkomsten in cassatie. Opmerkingen naar aanleiding van HR 31 maart 2000, NJ 2000, 357" in T. HARTLIEF 

en M. M. MENDEL (eds.), Verzekering en maatschappij, Deventer, Kluwer, 2000, 14; M. L. HENDRIKSE, "De contra 

proferentem-regel en het notariaat", WPNR 2000, 521; E. H. HONDIUS, Standaardvoorwaarden: rechtsvergelijkende 

beschouwingen over standaardisering van kontraktsbedingen en overheidstoezicht daarop, Deventer, Kluwer, 1978, 588; F. J. 

SANDEE, Algemene voorwaarden en fabrikatenkoop, Arnhem, Gouda Quint, 1995, 41; J. SPIER, Conclusie bij HR 17 oktober 

2008, JOL 2008, 744. Engeland: S. G. JOHNSON, "Resolving Ambiguities in Insurance Policy Language: The Contra 

Proferentem Doctrine and Use of Extrinsic Evidence", Brief 2003-04, 33; G. MCMEEL, The Construction of Contracts, Oxford, 

Oxford University Press, 2007, 167; R. MERKIN, Colinvaux's Law of Insurance, Londen, Sweet & Maxwell, 2006, 63. 
2637 P. H. DELVAUX, "Responsabilité et assurances de l'entreprise" in Les assurances de responsabilité, Brussel, Editions de 

jeune barreau de Bruxelles, 1999, 5; C. PARIS, "L'interprétation des clauses d'une police d'assurance en cas de doute" (noot 

onder Bergen 6 mei 2003), JLMB 2003, 1825-1826. Nederland: HR 28 april 1989, NJ 1990, 583, noot M. M. MENDEL ("Bij 

een beding dat voor meerderlei uitleg vatbaar is, moet niet zonder meer gekozen worden voor een uitleg die het minst 

bezwarend is voor de niet-professionele verzekerde. Bij deze keuze moet rekening gehouden worden met alle omstandigheden 

van het geval, onder andere of de verzekerde een leek is en of deze de assistentie van professionele tussenpersonen e.d. heeft 

gehad. Weliswaar ligt het in het algemeen voor de hand dat, wanneer een dergelijk beding voor meer dan een uitleg vatbaar 

schijnt, wordt gekozen voor de uitleg die het minst bezwarend is voor de niet professionele verzekerde, maar het hangt van alle 

omstandigheden van het geval af of die keuze gerechtvaardigd is. Tot die relevante omstandigheden behoren o.m. de aard van 

de verzekering en het verzekerde risico, en de eventuele begeleiding van de verzekerde door een deskundige tussenpersoon bij 

het tot stand komen van de verzekering".); 's-Gravenhage 20 december 2011, S&S 2012, 117 ("Het beroep van Danes c.s. op 

de contra-proferentem-regel wordt verworpen. Danes is een professionele partij die zich bij het afsluiten van de verzekering 

heeft laten bijstaan door een deskundige verzekeringsmakelaar."); Particuliere arbitrage verzekeringen 14 oktober 1993, BR 

1994, 438 ("Arbiters stellen voorop dat het hier gaat om de uitleg van een clausule die deel uitmaakt van de condities behorende 

bij een zgn. makelaarspolis zoals de makelaar deze heeft opgesteld om in het beursverkeer met verzekeraars te gebruiken. 

Anders dan verweersters van oordeel zijn, rechtvaardigt zulks niet een uitleg 'contra proferentem' ten voordele van de 

verzekeraar. Gelet op het feit dat het alleszins gebruikelijk is dat aan het gebruik van nieuwe makelaarscondities overleg over 

de inhoud daarvan tussen enerzijds de makelaar en anderzijds beursassuradeuren vooraf gaat, ligt het veeleer in de rede bij 

de uitleg van bedoelde condities primair uit te gaan van de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer 

redelijkerwijs aan de inhoud daarvan mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten 

verwachten."); M. L. HENDRIKSE, "De reikwijdte van het contra-proferentembeginsel in het verzekeringsrecht", NTHR 2010, 

100; J. SPIER, Conclusie bij HR 6 juni 2003, NJ 2004, 670; J. SPIER, Conclusie bij HR 3 oktober 2008, NJ 2009, 80. Engeland: 

M. A. CLARKE, The law of insurance contracts, Londen, Informa, 2006, 430; C. EDELMAN, "Current 'soft targets' in reinsurance 
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Een clausule van een herverzekeringscontract, opgesteld door een verzekeringsmakelaar, 

bepaalde: "the reinsurer shall accept by way of reinsurance of the reinsured their proportion 

of the reinsured's liability in respect of risks attaching for periods as original (up to but not 

exceeding 48 months)..." In het oorspronkelijk verzekeringscontract was echter een langere 

periode van dekking overeengekomen. De vraag rees nu of de herverzekeraar al dan niet moest 

tussenkomen. De herverzekeraar vond dat dit niet het geval was, omdat de overeengekomen 

tijd verstreken was. De rechter oordeelde dat in dergelijke disputen, waar een 

verzekeringsmakelaar was tussengekomen, de contra proferentem-regel geen toepassing kon 

vinden.2638 

Een contract is echter niet ipso facto geen adhesieovereenkomst meer, louter en alleen door het 

optreden van een makelaar. Voor de clausules die eenzijdig door de verzekeraar zijn opgelegd, 

blijft de kwalificatie als typecontract gelden, en blijft dan ook de contra proferentem-regel of 

contra assicuratorem-regel van toepassing.2639 Bovendien is het ook mogelijk dat de makelaar 

in opdracht van de verzekerde het hele contract heeft opgesteld, wat een kwalificatie als 

toetredingscontract met zich meebrengt. In dat geval is een interpretatie contra proferentem wel 

degelijk aan de orde, maar moet deze ingevuld worden in het voordeel van de verzekeraar, 

omdat de makelaar optreedt als de lasthebber van de verzekerde.2640 Contra assicuratorem kan 

dan geen toepassing vinden, omdat het hier gaat om bedingen ingevoegd op initiatief van de 

(vertegenwoordiger van de) verzekerde (nr. 626). 

Een illustratie waar men dit principe ten onrechte niet toepaste betrof een veilinggebouw in 

aanbouw, waar er zeer lange dilatatievoegen tussen de betonplaten van de vloer lagen. Tijdens 

proefritten was er met stapelkarren over de vloer gereden, met als gevolg dat er in alle 

dilatatievoegen deuken waren ontstaan. Omdat het voegmateriaal onvoldoende drukvast bleek, 

zouden bij het beoogde gebruik van de vloeren de voegen uiteindelijk worden vernield. De 

vraag stelde zich of de schade gedekt was door de Construction All Risks-polis gesloten door 

de bouwheer. De verzekeraar meende dat zij niet tot uitkering gehouden was, omdat het 

ontwerp van het gebouw gewijzigd was en deze wijziging niet aan haar was doorgegeven. In 

dit verband beriep de verzekeraar zich op de risicoverzwaringsclausule in de polis. De 

Commissie particuliere arbitrage verzekeringen oordeelde dat de contra proferentem-regel van 

toepassing was: "Bij een dergelijke verzekeringsovereenkomst, waarbij de tekst grotendeels 

pleegt te bestaan uit van de verzekeraars afkomstige standaardformulieren, zullen de 

bepalingen met betrekking tot duur en omvang van de verzekering in geval van twijfel in het 

                                                 
contract wording", Int. I.L.R. 1996, 329; K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 262; 

R. MERKIN, Colinvaux's Law of Insurance, Londen, Sweet & Maxwell, 2006, 63; J. R. TARR, "Respecting Contractual 

Intentions: Balancing Consumer Expectations with the Sanctity of Contract in the Context of Standard Form Insurance 

Contracts", Int'l. Trade & Bus. L. Ann. 2002, 289. Contra Nederland: M. M. MENDEL, noot onder HR 28 april 1989, NJ 1990, 

583; J. M. VAN DUNNÉ, Verbintenissenrecht. Deel 1. Contractenrecht, Deventer, Kluwer, 2004, 201. 
2638 Engeland: Youell v Bland Welch & Co Ltd [1992] 2 Lloyd's Rep 127, 132 ("in case of doubt, wording in a contract is to 

be construed against a party who seeks to rely on it in order to diminish or exclude his basic obligation, or any common law 

duty which arises apart from the contract."). 
2639 C. PARIS, "L'interprétation des clauses d'une police d'assurance en cas de doute" (noot onder Bergen 6 mei 2003), JLMB 

2003, 1826. Nederland: N. VAN TIGGELE-VAN DER VELDE, "Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade, Uitleg in het 

verzekeringsrecht", AV&S 2012, n° 3.1.2. 
2640 Nederland: M. L. HENDRIKSE, "De reikwijdte van het contra-proferentembeginsel in het verzekeringsrecht", NTHR 2010, 

101. Engeland: R. MERKIN, Colinvaux's Law of Insurance, Londen, Sweet & Maxwell, 2006, 63. 
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algemeen naar redelijkheid en billijkheid ten gunste van de verzekerde moeten worden 

uitgelegd."2641  

 CONTRA ASSICURATOREM SCHRIJFT MEEST VOORDELIGE INTERPRETATIE VOOR – De 

formulering van de bepaling contra assicuratorem is geïnspireerd op de regel in favorem 

consumentis.2642 Beide bepalingen schrijven dan ook voor dat de rechter op zoek moet naar de 

meest gunstige interpretatie, zij het voor de consument, zij het voor de verzekeringnemer. De 

rechter beschikt dus over een beperkte appreciatiemarge.  

 CONTRA ASSICURATOREM IS NUTTELOZE REGEL, AANGEZIEN CONTRA PROFERENTEM SENSU 

STRICTO KAN GEBRUIKT WORDEN – De expliciete opname van een interpretatiebepaling in het 

nadeel van de verzekeraar moet kritisch bekeken worden. Deze bepaling is enkel in België in 

de wet vastgelegd. Toch is het geen enkel probleem deze regel ook te gebruiken in andere 

jurisdicties, omdat deze in feite niet meer is dan een toepassing van contra proferentem sensu 

stricto. Het is dan ook nutteloos een dergelijke regel wettelijk te verankeren. Het enige 

onderscheid met contra proferentem sensu stricto ligt in de appreciatiemarge van de rechter: 

volgens de wettelijke bepaling contra assicuratorem, moet hij de voor de verzekerde meest 

gunstige interpretatie zoeken, terwijl contra proferentem een gunstige interpretatie voorschrijft 

(nr. 714). De formulering is geënt op de regel in favorem consumentis, waar de meest voordelige 

interpretatie voorgeschreven is vanuit het oogpunt van consumentenbescherming. Het is niet 

nodig een even grote bescherming te voorzien in verzekeringscontracten. Deze moeten in elk 

geval uitgelegd worden in favorem consumentis wanneer ze een consumentencontract 

uitmaken, zodat de uitgebreide bescherming dan al geldt. Het valt echter niet in te zien waarom 

verzekeringsovereenkomsten gesloten met niet-consumenten nopen tot de meest gunstige 

uitlegging en andere toetredingscontracten niet.  

§5. Contra stipulatorem-regel 

A. Inleiding 

 CONTRA STIPULATOREM IS OPGENOMEN IN FRANS-BELGISCHE CODE CIVIL – De zevende 

interpretatieregel van POTHIER, die de regel contra stipulatorem behandelde, is bijna letterlijk 

opgenomen in het Belgische en het Franse Burgerlijk Wetboek van 1804, namelijk in artikel 

1162 BW/CC.2643 In Frankrijk past de Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant 

réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations de 

                                                 
2641 Nederland: Particuliere arbitrage verzekeringen 13 juli 1993, BR 1994, 162, noot T. J. DORHOUT MEES. In zijn noot onder 

deze uitspraak bekritiseerde DORHOUT MEES deze visie: "Ten onrechte overwegen arbiters in hun eerste rechtsoverweging dan 

ook dat in zijn algemeenheid bij onduidelijkheid over de uitleg, de polis in het voordeel van de verzekerde moet worden 

uitgelegd. De polis is door de makelaar geredigeerd. Handelingen van de makelaar worden in beginsel aan de verzekerde 

toegerekend. Bij twijfel zal een makelaarspolis dus zelfs in het nadeel van de verzekerde kunnen worden uitgelegd. Dit is een 

weergave van het oude beginsel dat onduidelijkheid van een tekst in het nadeel werkt van degene die die tekst heeft 

opgeschreven." 
2642 Wetsontwerp betreffende de verzekeringen, Parl. St. Kamer 2013-2014, n° 3361/001, 25. 
2643 Artikel 1162 BW ("In geval van twijfel wordt de overeenkomst uitgelegd ten nadele van hem die bedongen heeft en ten 

voordele van hem die zich verbonden heeft."). Frankrijk: Artikel 1162 CC ("Dans le doute, la convention s'interprète contre 

celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation."). 
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bewoordingen van de bepaling aan met ingang van 1 oktober 2016. Het nieuwe artikel 1190 

CC combineert de bepaling contra stipulatorem met de regel contra proferentem sensu stricto 

in de volgende bewoordingen: "Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le 

créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé." Het 

Nederlands Burgerlijk Wetboek van 1838 nam de contra stipulatorem-regel over van de Code 

Civil. Artikel 1385 oud Nederlands BW kwam quasi letterlijk overeen met de Belgische versie: 

"In geval van twijfel wordt eene overeenkomst uitgelegd ten nadeele van dengenen die iets 

bedongen, en ten voordeele van hem die zich verbonden heeft." In de harmonisatie-

instrumenten, in Engeland en in Nederland is deze regel vandaag de dag een deel van de 

overkoepelende contra proferentem-regel sensu lato.2644  

 INVULLING VAN CONTRA STIPULATOREM IS PROBLEMATISCH, OMDAT DE TWEE LEDEN VAN 

DE REGEL ONVERZOENBAAR ZIJN – De concrete invulling van contra stipulatorem is 

problematisch. Wie is de stipulator, in het nadeel van wie de rechter moet uitleggen? En wie is 

de promissor, de tegenpartij? Rechtspraak en rechtsleer vullen deze partijen op een heel aantal 

verschillende manieren in.2645 Bij de oude Romeins-rechtelijke stipulatio was het duidelijk 

welke partij de stipulator was (nr. 584). Hij was de schuldeiser, die zich door de wederpartij, 

de promissor, een toezegging liet doen.2646 In deze contractvorm ging het initiatief uit van de 

stipulator, zodat onduidelijkheden aan hem te wijten waren, wat een interpretatie in zijn nadeel 

rechtvaardigde. De promissor was de debiteur van de verbintenis, wat een uitleg in zijn voordeel 

ondersteunde. De contra stipulatorem-regel was van oudsher slechts in één onderdeel 

geformuleerd. De tegenhanger, de interpretatie in favorem promissoris, kwam wel naar voor, 

maar werd los van contra stipulatorem geformuleerd.2647 Een gecombineerde lezing bestond 

niet. Dit was oorspronkelijk ook niet nodig, aangezien de bepaling enkel gold voor eenzijdige 

contracten (stipulatio), waarbij er maar op één partij, namelijk de promissor, verbintenissen 

rustten. Het was pas bij POTHIER dat de contra stipulatorem-regel expliciet twee componenten 

kreeg. Hij voegde het tweede deel toe om de regel duidelijk ook van toepassing te maken op 

wederkerige contracten, zodat beide partijen in de bepaling moesten opgenomen worden. De 

uiteindelijke vorm van de bepaling is dus kunstmatig tot stand gekomen, wat duidelijk te 

merken is wanneer men de regel wil toepassen in de praktijk. Het huidige artikel 1162 BW 

bestaat uit de twee verschillende componenten van POTHIER: "In geval van twijfel wordt de 

                                                 
2644 Nederland: A. C. VAN SCHAIK, "Uitlegregels", WNPR 1998, 275. Engeland: E. PEEL, The Law of Contract, Londen, Sweet 

and Maxwell, 2011, 243. DCFR: Artikel II.–8:103 DCFR ("Interpretation against supplier of term or dominant party. (1) 

Where there is doubt about the meaning of a term not individually negotiated, an interpretation of the term against the party 

who supplied it is to be preferred. (2) Where there is doubt about the meaning of any other term, and that term has been 

established under the dominant influence of one party, an interpretation of the term against that party is to be preferred."). 

Unidroit Principes: Artikel 4.6 Unidroit Principes ("Contra proferentem rule. If contract terms supplied by one party are 

unclear, an interpretation against that party is preferred."). 
2645 Nederland: VAN SCHAIK stelt de proferens gelijk aan de stipulator en spreekt daarom van de contra stipulatorem-regel 

wanneer hij in feite doelt op de contra proferentem-regel sensu stricto, wat natuurlijk tot nog meer verwarring aanleiding geeft. 

Zie A. C. VAN SCHAIK, "Uitlegregels", WNPR 1998, 275-276. 
2646 A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, 

Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-29.1. 
2647 Zie D. 45, 1, 99 (CELSUS) ("Ac fere secundum promissorem interpretamur, quia stipulatorem liberum fuit verba late 

concipere." "Bijna altijd interpreteren we in het voordeel van de promissor, aangezien de stipulator vrij was de woorden in 

ruime zin te formuleren". 
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overeenkomst uitgelegd ten nadele van hem die bedongen heeft en ten voordele van hem die 

zich verbonden heeft." In deze regel klinkt de Romeinse stipulatio door: de stipulator was zowel 

de redacteur van de overeenkomst als de schuldeiser van de verbintenissen die in de 

overeenkomst waren neergelegd. De twee delen van POTHIERS regel zijn dan onderling 

overeenstemmend: het eerste deel schrijft een uitlegging voor in het nadeel van de partij die een 

beding geformuleerd heeft, namelijk de stipulator, terwijl het tweede deel een interpretatie 

bepaalt in het voordeel van de debiteur, de promissor. Wanneer men beide onderdelen van de 

bepaling met elkaar wil verzoenen, komt men vandaag de dag echter telkens opnieuw in de 

problemen.2648 Het is immers niet altijd zo dat redacteur en debiteur van elkaar te onderscheiden 

vallen. In de praktijk vult men de regel dan ook in ofwel met een focus op het eerste deel van 

de bepaling (nrs. 718 en volgende), ofwel met een focus op het tweede deel ervan (nrs. 733 en 

volgende).  

B. Invullingen met een focus op het eerste deel van de bepaling 

1. Interpretatie in het nadeel van de redacteur van de gehele rechtshandeling 

a. Invulling van de regel 

 STIPULATOR ALS REDACTEUR VAN DE GEHELE RECHTSHANDELING OF ALS PARTIJ DIE 

RECHTSHANDELING HANTEERT – Een heel aantal bronnen beschouwt de stipulator, in het 

nadeel van wie uitlegging moet gebeuren volgens contra stipulatorem, als de redacteur van de 

gehele rechtshandeling.2649 De invulling van stipulator als redacteur komt voort uit de zinsnede 

                                                 
2648 LECLERCQ en DE KOSTER hebben het zonder meer bij het rechte eind wanneer ze schrijven "La formulation de cet article 

1162 est curieuse, sinon maladroite". Zie J.-F. LECLERCQ en P. DE KOSTER, "Notions essentielles du droit des obligations 

contractuelles" in Traité pratique de droit commercial, Brussel, Kluwer, 2009, 340. Rechtsvergelijkend: P. CSERNE, "Policy 

considerations in contract interpretation: the contra proferentem rule from a comparative law and economics perspective" in G. 

RADHIKA, Contract Theory - Corporate Law, Hyderabad, ICFAI University Press, 2009, 80. 
2649 Brussel 17 september 1986, TBH 1987, 220 ("Que la désicion attaquée a estimée que la clause énoncée ci-avant était 

ambiguë et qu'en vertu de l'article 1162 CC, il y avait lieu de l'interpréter contre l'assureur qui a stipulé, d'autant plus qu'il 

s'agit d'un contrat d'adhésion. […] Attendu qu'il n'est pas possible de déterminer le sens ou la portée de la clause en discussion 

par des éléments intrinsèques ou extrinsèques; que la convention d'assurance doit donc s'interpréter en faveur de l'intimée et 

contre l'appellante."); Arbh. Bergen 8 mei 1987, JLMB 1987, 1339; JT 1988, 140, concl. P. LECLERCQ; Soc.Kron. 1988, 13, 

noot ("Attendu que l'article 1162 CC […] Attendu qu'en espèce, il faut constater que les circonstances dans lesquelles 

l'employeur a accordé un avantage supplémentaire ne permettaient pas à l'ouvrier de négocier réellement et que la convention 

conclue par ce dernier, qui accepte un départ volontaire à des conditions fixées par le seul employeur, s'apparente à un contrat 

d'adhésion; que le stipulant est en réalité, dans ce type de contrat, celui qui dicte à l'autre tout en s'obligeant."); Antwerpen 

21 december 1998, AJT 1999-00, 400 ("[…] terwijl eveneens onduidelijkheid is gecreëerd door tweede geïntimeerde (namelijk 

de verzekeraar) omtrent de specifieke begrippen en het door mekaar gebruiken van de begrippen zoals 'schadegeval' enerzijds 

en 'ongeval' anderzijds met zich meebrengt dat deze onduidelijkheid en de door de verzekeraar in de tekst gecreëerde 

dubbelzinnigheid of het kwestieuze schadegeval al dan niet ressorteert onder de waarborg van de afgesloten polis in casu 

onaanvaardbaar is. Dat de tweede geïntimeerde dan ook de gevolgen van deze onduidelijkheid moet dragen conform artikel 

1162 BW."); Luik 28 juni 2005, RGAR 2007, n° 14.275, noot ("Que l'article 1162 du Code civil relatif à l'interprétation des 

conventions commande une interprétation 'contre celui qui a stipulé'; que les compagnies d'assurances qui offrent à l'adhésion 

de leurs assurés des contrats qu'elles ont rédigés et dont les clauses types ne sont pas susceptibles de négociations 

conventionnelles, sont les 'stipulateurs.'"); Kh. Luik 31 maart 1965, De Verz. 1966, 669; JL 1965-66, 27 ("Qu'en cas de doute, 

le rédacteur du contrat d'assurance étant la compagnie; la police dout être interprétée contre elle (1162 CC)."); Rb. Brugge 

18 december 1998, TWVR 2001, 179; Vred. Oudenaarde 30 juli 2008, T.Vred. 2012, 252, noot R. STEENNOT ("Nu er twijfel 

bestaat omtrent de wijze waarop deze toevoeging dient te worden geïnterpreteerd, zijn wij verplicht de overeenkomst, volgens 

artikel 1162 BW, uit te leggen ten nadele van hem die bedongen heeft (opsteller van het contract die de clausule in haar 

voordeel heeft bedongen, in casu de eisende partij) en ten voordele van hem die zich verbonden heeft."); Pol. Turnhout 29 juni 

1999, AJT 1999-00, 430 ("Wanneer er twijfel bestaat, moet conform artikel 1162 BW […]. In voorkomend geval is de 
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van artikel 1162 BW "hem die bedongen heeft". "Bedingen" betekent volgens Van Dale "bij 

overeenkomst bepalen".2650 In de basisbetekenis doelt deze uitdrukking op de partij die de 

rechtshandeling geredigeerd heeft.2651 Net zoals bij contra proferentem sensu stricto het geval 

is, moet het redacteurschap breder opgevat worden dan enkel de formulering van de 

rechtshandeling (nrs. 684 en volgende). In feite is de redacteur die partij die de rechtshandeling 

hanteert en voorstelt, ongeacht of hij de aan de wederpartij opgelegde bedingen zelf heeft 

                                                 
onduidelijke clausule uit te leggen ten nadele van de verzekeraar en in het voordeel van de verzekerde, in bijzonder omdat de 

polisvoorwaarden werden opgesteld door de verzekeraar en de verzekerde ze al dan niet te aanvaarden had."); Scheidsr. 

Uitspr. 20 januari 1987, DCCR 1989, 120, noot B. DEMEULENAERE (De Geschillencommissie Reizen vulde artikel 1162 BW 

in in die zin dat in geval van twijfel omtrent tegenstrijdige bedingen in een reisbrochure, de overeenkomst moest worden 

uitgelegd ten nadele van de bedinger, in casu de reisorganisator.); A. CRUQUENAIRE, L'interprétation des contrats en droit 

d'auteur, Brussel, Larcier, 2007, 179; A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 310; A. 

CRUQUENAIRE, "L'incidence du droit commun des obligations sur les règles d'interprétation préférentielle: réflexions à partir 

de l'exemple des contrats relatifs au droit d'auteur", TBBR 2008, 598; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, 

"L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-29.9; R. VAN 

RANSBEECK, "Privaatrechtelijke en handelsrechtelijke beschouwingen inzake forumbedingen in factuurvoorwaarden naar 

Belgisch recht", TBBR 2013, 356. Frankrijk: Aix-en-Provence 6 april 1960, D. 1960, 343; Rép. Commaille 1960, 487, noot 

STARCK (Voor een bespreking van dit arrest, zie L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, Parijs, LGDJ, 2002, 268, voetnoot 

112); Colmar 25 januari 1963, Gaz. Pal. 1963, 1, 277 ("Attendu que la seconde règle (article 1162 CC) s'applique avec une 

rigueur accrue dans le cas des contrats d'adhésion, tel qu'un cahier des charges, qui n'est pas la conclusion d'une libre 

discussion, mais un ensemble de dispositions imposées à un entrepreneur; qu'une clause pénale incluse dans un cahier des 

charges est tout particulièrement soumise à cette règle d'interprétation, renforcée au pareil cas par le principe odia 

restringenda. […] Attendu qu'à la lumière de l'article 1162 CC, l'incertitude résultant d'une mauvaise rédaction du cahier des 

charges, œuvre du représentant de l'intimé, doit être dissipée par une solution en faveur de l'entrepreneur contre qui la clause 

est dirigée."); Poitiers 3 september 2008, n° 07/01469 ("Qu'en vertu de l'article 1162 du Code Civil, dans le doute, la convention 

s'interprète contre celui qui a stipulé, soit en l'occurrence contre la société d'assurances."); Bordeaux 16 januari 2009, n° 

08/00123 ("En matière de contrat d'assurance, qualifié de contrat d'adhésion, il convient d'interpréter le contrat contre celui 

qui l'a rédigé, c'est à dire l'assureur."); Bordeaux 10 november 2009, n° 08/00818 ("Les dispositions de l'article 1162 du code 

civil prévoient […]. La convention d'assurance est un contrat d'adhésion rédigé par l'assureur qui en a eu l'initiative 

contractuelle, dans le doute, l'interprétation doit se faire en tenant compte de ce rapport particulier."); Toulouse 3 maart 2010, 

n° 08/03879 ("Le contrat d assurances qui est un contrat d'adhésion doit s'interpréter en application de l'article 1162 du Code 

civil contre la partie qui l'a rédigé et qui a eu l'initiative contractuelle.'); Grenoble 19 januari 2010, n° 08/00303 ("Attendu que, 

par application des dispositions de l'article 1162 du code civil, dans le doute, l'interprétation d'une clause d'une police 

d'assurance, contrat d'adhésion, doit se faire contre la partie qui l'a rédigée, fût elle débitrice de l'obligation et en faveur de 

l'assuré."); Versailles 27 oktober 2010, n° 10/00559 ("Qu'en vertu de l'article 1162 du code civil, l'avenant doit "dans le doute" 

s'interpréter en faveur de VEOLIA PROPRETE et contre SITA FRANCE, rédactrice de l'acte."); Toulouse 24 november 2010, 

n° 09/03573 ("Que l'interprétation de la notion doit se faire, en application de l'article 1162 du Code civil en faveur du 

bénéficiaire et contre l'assureur qui a rédigé le contrat."); Parijs 22 mei 2012, n° 10/20778 ("C'est par une juste application 

des principes d'interprétation des conventions que les premiers juges, après avoir relevé que le règlement intérieur devait être 

regardé comme contrat d'adhésion, ont fait application de l'article 1162 du code civil et estimé que, dans le doute, la stipulation 

litigieuse devait s'interpréter en faveur de celui qui ne l'a pas rédigée et qui n'en a pas eu l'initiative."); Rb. Parijs 9 juni 1999, 

Gaz. Pal. 1999, 19 ("Dans le doute, il convient conformément aux dispositions de l'article 1162 du Code civil d'interpréter la 

convention qui est un contrat d'adhésion contre l'assureur qui l'a rédigée et qui a eu l'initiative contractuelle."). Nederland: 

T. J. DORHOUT MEES, noot onder Arbitrale vonnis 13 juli 1993, BR 1994, 162; M. L. HENDRIKSE, "De reikwijdte van het contra-

proferentembeginsel in het verzekeringsrecht", NTHR 2010, 95; X., noot onder Rb. Rotterdam 19 september 1989, Prg. 1990, 

3197 ("Onduidelijkheden omtrent deze algemeen luidende bewoordingen komen in beginsel voor risico van de Staat, de 

opsteller van het contract. Hier zien we een toepassing van de contra proferentem-regel, het Romeins adagium dat in art. 1385 

BW is opgenomen."). Engeland: Tam Wing Chuen v Bank of Credit and Commerce Hong Kong Ltd [1996] 2 BCLCK 69, n° 

77: ("The basis of the contra proferentem principle is that the person who puts forward the wording of a proposed agreement 

may be assumed to have looked after his own interests, so that if words leave room for doubt about whether he is intended to 

have a particular benefit there is reason to suppose that he is not."); H. G. BEALE, Chitty on contracts, 1: General Principles, 

Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 858; J. BEATSON, A. BURROWS en J. CARTWRIGHT, Anson's Law of Contract, Oxford, Oxford 

University Press, 2010, 170; K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 261-262. 
2650 VAN DALE, v° bedingen. 
2651 A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 310; A. CRUQUENAIRE, "L'incidence du droit commun 

des obligations sur les règles d'interprétation préférentielle: réflexions à partir de l'exemple des contrats relatifs au droit 

d'auteur", TBBR 2008, 598. 
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opgesteld, dan wel of deze afkomstig zijn van de hand van een derde.2652 Men grondt de lezing 

van de contra stipulatorem-regel als een interpretatie in het nadeel van de opsteller of de 

gebruiker van de rechtshandeling in de billijkheid. Dit is logisch: wie een rechtshandeling 

voorstelt, ook al heeft hij het niet zelf geformuleerd, moet zorgen dat die duidelijk is.2653 Het 

houdt geen steek een interpretatiebepaling zo te lezen alsof die zou peilen naar pure 

techniciteiten, zoals wie de pen ter hand heeft genomen bij de opstelling van de rechtshandeling. 

Daarnaast speelt ook de bescherming van de zwakke partij een belangrijke rol. De redacteur 

kan via de incorporatie van bepaalde bewoordingen en clausules en de manier waarop hij 

bedingen formuleert, een grote invloed uitoefenen op de uiteindelijke betekenis van de 

rechtshandeling. Het is niet meer dan normaal dat zijn tegenpartij, die deze mogelijkheden niet 

heeft, beschermd wordt. 

In een huurovereenkomst betreffende het handelsgedeelte van een appartementsgebouw was 

bepaald dat de huurder instond voor de "gemeenschappelijke kosten". Nergens was echter 

verduidelijkt wat deze term nu juist inhield. De huurders betaalden dan ook alleen de kosten 

die normaal ten laste van de huurders zijn. De verhuurder betoogde dat zijn huurders ook 

                                                 
2652 P. H. DELVAUX, "Les contrats d'adhésion et les clauses abusives en droit belge" in J. GHESTIN en M. FONTAINE (eds.), La 

protection de la partie faible dans les rapports contractuels: comparaisons franco-belges, Parijs, LGDJ, 1996, 80. Nederland: 

M. L. HENDRIKSE, "De reikwijdte van het contra-proferentembeginsel in het verzekeringsrecht", NTHR 2010, 96; J. HIJMA, 

Algemene voorwaarden, Deventer, Kluwer, 2003, 33; H. HONDIUS, Standaardvoorwaarden: rechtsvergelijkende 

beschouwingen over standaardisering van kontraktsbedingen en overheidstoezicht daarop, Deventer, Kluwer, 1978, 589; R. 

P. J. L. TJITTES, "Uitleg van schriftelijke contracten", RMT 2005, 20; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, 

Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 42; N. VAN TIGGELE-VAN DER VELDE, "Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade, Uitleg in 

het verzekeringsrecht", AV&S 2012, n° 2.3; P. G. VESTERING, "Interpretatie en kwalificatie van de (arbeids)overeenkomst: een 

routekaart", ArbeidsRecht 2004, 47. Engeland: Tam Wing Chuen v Bank of Credit and Commerce Hong Kong Ltd [1996] 2 

BCLC 69 ("The basis of the contra proferentem principle is that the person who puts forward the wording of a proposed 

agreement may be assumed to have looked after his own interests, so that if the words leave room for doubt about whether he 

is intended to have a particular benefit there is reason to support that he is not."); Lexi Holdings Plc v Stainforth [2006] EWCA 

Civ 988; (2006) 150 SJLB 984; [2006] NPC 87 ("If the terms of the agreement were inadequate and ambiguous then they 

should be construed against L, which had put them forward, in accordance with the rule of contra preferentem."); The 

Governors of the Peabody Trust v Mr Michael Reeve [2008] EWHC 1432 ("This rule in the Regulation appears to be analogous 

to the domestic English law principle of contra proferentem which is normally to the effect that in the case of ambiguity a 

document is construed against the party putting it forward."); William Hare Ltd v Shepherd Construction Ltd [2010] EWCA 

Civ 283 ("When there is doubt about the meaning of a contract term, the words may be construed against the person who put 

them forward."); AJ Building and Plastering Ltd v Turner [2013] EWHC 484 (QB); [2013] WL 617792 ("[…] the common-

law contra proferentem rule, according to which any doubt as to the meaning of contractual words will be resolved by 

construing them against the party that put them forward."); H. G. BEALE, Chitty on contracts, 1: General Principles, Londen, 

Sweet & Maxwell, 2008, 859; G. MCMEEL, The Construction of Contracts, Oxford, Oxford University Press, 2007, 158. 
2653 Antwerpen 21 december 1998, AJT 1999-00, 400 ("[…] terwijl eveneens onduidelijkheid is gecreëerd door tweede 

geïntimeerde (namelijk de verzekeraar) omtrent de specifieke begrippen en het door mekaar gebruiken van de begrippen zoals 

'schadegeval' enerzijds en 'ongeval' anderzijds met zich meebrengt dat deze onduidelijkheid en de door de verzekeraar in de 

tekst gecreëerde dubbelzinnigheid of het kwestieuze schadegeval al dan niet ressorteert onder de waarborg van de afgesloten 

polis in casu onaanvaardbaar is. Dat de tweede geïntimeerde dan ook de gevolgen van deze onduidelijkheid moet dragen 

conform artikel 1162 BW."); Rb. Brugge 18 december 1998, TWVR 2001, 179 ("Bij gebrek aan duidelijke overeenkomst moet 

de overeenkomst uitgelegd worden in het nadeel van de partij die onduidelijk bedongen heeft, en moeten de wettelijke 

bepalingen dan ook toegepast worden."). Nederland: M. L. HENDRIKSE, "De reikwijdte van het contra-proferentembeginsel in 

het verzekeringsrecht", NTHR 2010, 96. Engeland: H. G. BEALE, Chitty on contracts, 1: General Principles, Londen, Sweet 

& Maxwell, 2008, 859. DCFR: C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. HUET, M. STORME, S. SWANN, 

P. VARUL, A. VENEZIANO en F. ZOLL, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame 

of Reference (DCFR), http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, 591. Unidroit Principes: 

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW, Unidroit principles of international commercial contracts, 

Rome, 2010 http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf, 144. 

PECL: M. H. WISSINK, "Interpretation" in D. BUSCH, E. H. HONDIUS, H. J. VAN KOOTEN, H. N. SCHELHAAS en W. M. SCHRAMA 

(eds.), The Principles of European Contract Law and Dutch Law – A Commentary, De Haag, Kluwer, 2002, 250. 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf
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andere kosten moesten dragen, zoals de kosten voor eigenaarsherstellingen, voor de 

verzekering van het gebouw, voor het schilderen van het gebouw en dergelijke meer. Het was 

onmogelijk om de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen te achterhalen, zodat artikel 

1162 BW werd gebruikt. De rechter oordeelde in het voordeel van de huurders: "Bij gebrek 

aan duidelijke overeenkomst moet de overeenkomst uitgelegd worden in het nadeel van de 

partij die onduidelijk bedongen heeft, en moeten de wettelijke bepalingen dan ook toegepast 

worden."2654 

 STIPULATOR ALS REDACTEUR VAN DE GEHELE RECHTSHANDELING OF ALS PARTIJ DIE DE 

GEHELE RECHTSHANDELING HANTEERT OMWILLE VAN FORMULERING VAN ARTIKEL 1162 

BW – De focus op de gehele rechtshandeling kan mogelijkerwijs afgeleid worden uit de letter 

van artikel 1162 BW, dat stelt: "In geval van twijfel wordt de overeenkomst uitgelegd". Er is in 

deze zinsnede geen sprake van een welbepaalde clausule, maar enkel van de overeenkomst als 

geheel. In België is het vooral CORNELIS die deze lezing van de contra stipulatorem-regel 

ondersteunt.2655 Hij meent dat de regel enkel toepassing kan vinden wanneer er onduidelijkheid 

bestaat over de draagwijdte van de gehele rechtshandeling. Hij is immers van oordeel dat de 

gemeenschappelijke bedoeling van de partijen enkel kan blijken uit een contract als geheel en 

in geen geval in één enkel beding kan weergegeven zijn. Bovendien zou de toepassing van 

artikel 1162 BW op elke clausule afzonderlijk afbreuk doen aan de economie van het contract 

als geheel. Daarnaast argumenteert hij dat een behandeling clausule per clausule, aan een 

contractant die bij de onderhandelingen nalatig is geweest, of aan een partij die te kwader trouw 

is, de mogelijkheid zou bieden terug te komen op de verbintenissen waartoe hij zich verbonden 

heeft en die mee de verplichtingen van de tegenpartij bepaald hebben. Nog verder gaat de 

Franse auteur CARBONNIER, die ook van oordeel is dat een contract bij uitlegging telkens als 

geheel moet bekeken worden.2656 De partij die het gehele contract heeft opgesteld, heeft volgens 

hem een fout gemaakt door onduidelijkheid te creëren en moet hiervan de gevolgen dragen. 

Voor elk type van overeenkomst moet men dan ook nagaan welke partij in de mogelijkheid was 

zijn voorwaarden aan de tegenpartij te dicteren. In een koopcontract is dat bijvoorbeeld de 

verkoper, en in een huurovereenkomst de verhuurder. CARBONNIER verbindt een belangrijk 

gevolg aan het onderzoek van het contract als één geheel: in wederkerige overeenkomsten, 

waarin het duidelijk is dat beide partijen mee hebben gestipuleerd en elke partij tegelijkertijd 

zowel debiteur als crediteur is, kan artikel 1162 BW zelfs helemaal geen toepassing vinden.2657  

                                                 
2654 Rb. Brugge 18 december 1998, TWVR 2001, 179. 
2655 L. CORNELIS, "Les clauses d'exonération de responsabilité couvrant la faute personnelle et leur interprétation" (noot onder 

Cass. 22 maart 1979), RCJB 1981, 218-219. 
2656 Frankrijk: J. CARBONNIER, Droit Civil Tome 4. Les obligations in Thémis droit privé, Parijs, Presses Universitaires de 

France, 2000, 279. Zie ook, met betrekking tot een koopcontract, Versailles 20 september 2007, n° 06/04969 ("Qu'en l'espèce, 

s'agissant d'une vente conditionnelle de terrain à bâtir, convention où chaque contractant est à la fois créancier et débiteur, la 

règle d'interprétation de l'article 1162 CC […] est sans application."). Zie ook D. TECHAKUMPHU, Interprétation de contrat 

en droit français et en droit thaïlandais, proefschrift Aix Marseille, 1981, 126. 
2657 Zie ook Frankrijk: D. TECHAKUMPHU, Interprétation de contrat en droit français et en droit thaïlandais, proefschrift Aix 

Marseille, 1981, 126. 
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b. Evaluatie van de invulling 

 STIPULATOR ALS REDACTEUR VAN DE GEHELE RECHTSHANDELING OF ALS PARTIJ DIE DE 

GEHELE RECHTSHANDELING HANTEERT KENT PROBLEMATISCHE TOEPASSING WANNEER 

MEN REKENING HOUDT MET HET TWEEDE DEEL VAN ARTIKEL 1162 BW – De invulling van de 

stipulator als de redacteur van de gehele rechtshandeling of als de partij die de rechtshandeling 

hanteert, kent een problematische toepassing wanneer men het tweede deel van artikel 1162 

BW in rekening brengt. Deze tweede component schrijft immers een interpretatie ten voordele 

van hem die zich verbonden heeft voor, wat wijst op een uitlegging in het voordeel van de 

debiteur. "Hij die bedongen heeft" gelijkstellen met de redacteur van de gehele rechtshandeling, 

lijkt dan niet echt aangewezen. Een dergelijke handelswijze kan namelijk tot onmogelijke 

situaties leiden, met name wanneer deze stipulator de schuldenaar van een bepaalde verbintenis 

is.2658 Op basis van het eerste deel van contra stipulatorem moet men dan immers in het nadeel 

van de redacteur oordelen, en op basis van het tweede deel in het voordeel van de debiteur. 

Deze zijn in de vermelde hypothese één en dezelfde persoon, wat een dergelijke interpretatie 

onmogelijk maakt. De gelijkstelling van de stipulator met de redacteur van de gehele 

rechtshandeling of met de partij die de rechtshandeling hanteert, kan evenmin toepassing vinden 

bij de uitlegging van eenzijdige rechtshandelingen en eenzijdige contracten.2659 Hierbij ontstaan 

er slechts ten laste van één partij verbintenissen.2660 Het is meestal net deze partij, die dus 

debiteur is van de verbintenis, van wie de rechtshandeling uitgaat. Ook dan zijn de twee 

componenten van contra stipulatorem onderling niet verenigbaar.  

 STIPULATOR ALS REDACTEUR VAN DE GEHELE RECHTSHANDELING OF ALS PARTIJ DIE 

GEHELE RECHTSHANDELING HANTEERT KENT PROBLEMATISCHE TOEPASSING OMWILLE VAN 

BESCHERMING VAN DEBITEUR – Bovendien kan men moeilijk argumenteren dat er een 

interpretatie moet gebeuren in het nadeel van de redacteur van een eenzijdige rechtshandeling 

of een eenzijdig contract, wanneer enkel hij een verbintenis op zich neemt. De rechter moet in 

zijn oordeel rekening houden met de beschermenswaardigheid van de belover en van de 

                                                 
2658 A. CRUQUENAIRE, L'interprétation des contrats en droit d'auteur, Brussel, Larcier, 2007, 179; A. CRUQUENAIRE, 

"L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 310; A. CRUQUENAIRE, "L'incidence du droit commun des obligations sur 

les règles d'interprétation préférentielle: réflexions à partir de l'exemple des contrats relatifs au droit d'auteur", TBBR 2008, 

598; E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 142; J.-F. LECLERCQ en P. DE 

KOSTER, "Notions essentielles du droit des obligations contractuelles" in Traité pratique de droit commercial, Brussel, Kluwer, 

2009, 340-341. 
2659 D. STERCKX, "La lettre et l'esprit des dernières volontés", Rev.not.b. 2009, 345. Engeland: H. BROOM, A selection of legal 

maxims, classified and illustrated, Philadelphia, T. & J.W. Johnson & Co, 1882, 603. 
2660 S. STIJNS, Verbintenissenrecht. 1: de bronnen van verbintenissen, Brugge, die Keure, 2005, 24, 264. Tenzij het gaat om 

een schenking onder last, d.w.z. onder een verplichting die de schenker aan de begiftigde oplegt. Wanneer de waarde van de 

last lager is dan de waarde van hetgene geschonken wordt, blijft men dit zien als een echte schenking. Is de waarde van de last 

gelijk aan of groter dan de waarde van de schenking, dan gaat het om een vermomde overdracht onder bezwarende titel, een 

wederkerige overeenkomst dus. Zie Rb. Neufchâteau 25 november 1992, RRD 1993, 13 ("Een schenking waarvan de lasten 

niet te vergelijken zijn met de verkoopwaarde van het goed is geen verdoken verkoop."); E. DE WILDE D'ESTMAEL en B. 

DELAHAYE, "Schenkingen" in Huwelijksvermogensrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., TXIX.2-3; E. SPRUYT, "De schenking: het 

paradepaard van de successieplanning", AFT 2008, 23; N. VANDEBEEK, " [Schenkingen en legaten van onroerende goederen - 

Juridische aspecten] Algemeen - Algemene beschouwingen over de schenking onder de levenden - Algemene beschouwingen 

over testamenten" in Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, losbl., XIV.0-26. 
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begunstigde.2661 Bij eenzijdige rechtshandelingen en eenzijdige contracten, is de belover de 

partij die het meest beschermenswaard is. Hij neemt immers een verbintenis op zich, zonder 

een tegenprestatie te verwachten, en wil zich normaal gezien tot zo weinig mogelijk 

verbinden.2662 Een interpretatie in het voordeel van de begunstigde valt moeilijk te verzoenen 

met de veronderstelde wil van de partij die zich eenzijdig verbindt.2663 

 STIPULATOR ALS REDACTEUR VAN DE GEHELE RECHTSHANDELING OF ALS PARTIJ DIE DE 

GEHELE RECHTSHANDELING HANTEERT KENT PROBLEMATISCHE TOEPASSING WANNEER 

RECHTSHANDELING NIET DOOR ÉÉN PARTIJ IS OPGESTELD – Een ander probleem dat ontstaat 

bij een dergelijke lezing van contra stipulatorem, is het feit dat vaak niet één partij valt aan te 

duiden als redacteur van de rechtshandeling. Een overeenkomst komt normaal gezien tot stand 

als een proces van geven en nemen, waarbij beide partijen in de onderhandelingen hun eigen 

inbreng hebben en het eindproduct door samenwerking tot stand gekomen is.2664 Van een 

overeenkomst met een dergelijke ontstaansgeschiedenis, is het onmogelijk één redacteur aan te 

duiden. Anders is het bij toetredingscontracten, waar wel één partij aan de basis ligt van het 

opstellen van het gehele contract. Dergelijke overeenkomsten zijn vaak B2C-contracten, zodat 

de interpretatieregel in favorem consumentis van toepassing is. Toetredingscontracten komen 

echter ook voor tussen verschillende professionelen, of tussen particulieren onderling. In dat 

geval is een interpretatie in het nadeel van de eenzijdige opsteller, de redacteur van het contract, 

wel mogelijk, en bovendien ook aangewezen. De rechtspraak beroept zich dan soms op artikel 

1162 BW/CC,2665 maar eigenlijk moet in dergelijke gevallen de specifieke regel voor 

toetredingscontracten contra proferentem sensu stricto aanwending vinden.  

                                                 
2661 C. CAUFFMAN, "Over verbindende en niet-verbindende eenzijdige (wils-)verklaringen", DAOR 2010, 169. 
2662 E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats écrits vue à travers le contrat d'assurance", De Verz. 1980, 289; E. DE CALLATAŸ, 

Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 140. Frankrijk: L. BALMES, L'interprétation des Actes et 

Conventions en droit fiscal, proefschrift Université de Bordeaux, 1914, 46; J. GAUGUIER, De l'interprétation des actes 

juridiques, Parijs, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1898, 174-175; J. LOPEZ SANTA MARIA, Les systèmes 

d'interprétation des contrats, proefschrift Parijs, 1968, 70. Contra: Frankrijk: M. Y. M. ALY, La logique de l'opération 

d'interprétation du contrat: Comparaison franco-égyptienne, proefschrift Université de Paris-Nord, 2005, 189 ("Cette 

présomption ne peut être acceptée car, on pourrait dire que le créancier veut également obtenir le plus.") en J. LOPEZ SANTA 

MARIA, Les systèmes d'interprétation des contrats, proefschrift Parijs, 1968, 71 ("Cette présomption ne peut être décisive car 

en pourrait bien lui opposer cette autre: celui qui est créncier entend toujours obtenir le plus."). 
2663 E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats écrits vue à travers le contrat d'assurance", De Verz. 1980, 289; E. DE CALLATAŸ, 

Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 140. Frankrijk: L. BALMES, L'interprétation des Actes et 

Conventions en droit fiscal, proefschrift Université de Bordeaux, 1914, 46; J. GAUGUIER, De l'interprétation des actes 

juridiques, Parijs, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1898, 174-175; J. LOPEZ SANTA MARIA, Les systèmes 

d'interprétation des contrats, proefschrift Parijs, 1968, 70. Contra: Frankrijk: M. Y. M. ALY, La logique de l'opération 

d'interprétation du contrat: Comparaison franco-égyptienne, proefschrift Université de Paris-Nord, 2005, 189 ("Cette 

présomption ne peut être acceptée car, on pourrait dire que le créancier veut également obtenir le plus.") en J. LOPEZ SANTA 

MARIA, Les systèmes d'interprétation des contrats, proefschrift Parijs, 1968, 71 ("Cette présomption ne peut être décisive car 

en pourrait bien lui opposer cette autre: celui qui est créancier entend toujours obtenir le plus."). 
2664 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 280; A. DE BOECK, "Uitlegging" in 

Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, 

Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 21. 
2665 Brussel 17 september 1986, TBH 1987, 220 ("Que la désicion attaquée a estimée que la clause énoncée ci-avant était 

ambiguë et qu'en vertu de l'article 1162 CC, il y avait lieu de l'interpréter contre l'assureur qui a stipulé, d'autant plus qu'il 

s'agit d'un contrat d'adhésion. […] Attendu qu'il n'est pas possible de déterminer le sens ou la portée de la clause en discussion 

par des éléments intrinsèques ou extrinsèques; que la convention d'assurance doit donc s'interpréter en faveur de l'intimée et 

contre l'appellante."); Arbh. Bergen 8 mei 1987, JLMB 1987, 1339; JT 1988, 140, concl. P. LECLERCQ; Soc.Kron. 1988, 13, 

noot ("Attendu que l'article 1162 CC […] Attendu qu'en espèce, il faut constater que les circonstances dans lesquelles 
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Mevrouw A. had op 19 januari 1988 een hospitalisatieverzekeringscontract gesloten voor 

haarzelf, haar echtgenoot en haar kinderen. Artikel 4 van de polis bepaalde: "Pendant les deux 

ans qui suivent la date d'émission du contrat, il n'y aura pas d'intervention pour les 

hospitalisations dues à un accident survenu, à une maladie révélée ou à une infirmité existant 

avant la date d'émission du contrat ". Op 11 december 1988 overleed de zoon van de vrouw, 

na 118 dagen in het ziekenhuis gelegen te hebben. Mevrouw A. claimde bij de verzekeraar een 

terugbetaling van de hospitalisatiekosten. Deze weigerde een vergoeding uit te keren omdat de 

zoon was gestorven door een ziekte die al "révélée" was op het moment van de sluiting van de 

overeenkomst. Het Hof van Beroep riep artikel 1162 BW in en vulde de stipulant in als zijnde 

de verzekeraar: " Que, s'agissant d'une clause d'exclusion de garantie figurant dans une police 

d'assurance, l'assureur qui, tout en s'obligeant, impose à son cocontractant les clauses d'un 

contrat d'adhésion, doit être considéré comme le stipulant." De verzekeraar moest dus wel een 

vergoeding betalen.2666  

                                                 
l'employeur a accordé un avantage supplémentaire ne permettaient pas à l'ouvrier de négocier réellement et que la convention 

conclue par ce dernier, qui accepte un départ volontaire à des conditions fixées par le seul employeur, s'apparente à un contrat 

d'adhésion; que le stipulant est en réalité, dans ce type de contrat, celui qui dicte à l'autre tout en s'obligeant."); Antwerpen 

21 december 1998, AJT 1999-00, 400 ("[…] terwijl eveneens onduidelijkheid is gecreëerd door tweede geïntimeerde (namelijk 

de verzekeraar) omtrent de specifieke begrippen en het door mekaar gebruiken van de begrippen zoals 'schadegeval' enerzijds 

en 'ongeval' anderzijds met zich meebrengt dat deze onduidelijkheid en de door de verzekeraar in de tekst gecreëerde 

dubbelzinnigheid of het kwestieuze schadegeval al dan niet ressorteert onder de waarborg van de afgesloten polis in casu 

onaanvaardbaar is. Dat de tweede geïntimeerde dan ook de gevolgen van deze onduidelijkheid moet dragen conform artikel 

1162 BW."); Luik 25 april 1996, JLMB 1996, 1369, noot P. WERY; Luik 28 juni 2005, RGAR 2007, n° 14.275, noot ("Que 

l'article 1162 du Code civil relatif à l'interprétation des conventions commande une interprétation 'contre celui qui a stipulé'; 

que les compagnies d'assurances qui offrent à l'adhésion de leurs assurés des contrats qu'elles ont rédigés et dont les clauses 

types ne sont pas susceptibles de négociations conventionnelles, sont les 'stipulateurs.'"); Pol. Turnhout 29 juni 1999, AJT 

1999-00, 430 ("Wanneer er twijfel bestaat, moet conform artikel 1162 BW […]. In voorkomend geval is de onduidelijke clausule 

uit te leggen ten nadele van de verzekeraar en in het voordeel van de verzekerde, in bijzonder omdat de polisvoorwaarden 

werden opgesteld door de verzekeraar en de verzekerde ze al dan niet te aanvaarden had."). Frankrijk: Aix-en-Provence 6 

april 1960, D. 1960, 343; Rép. Commaille 1960, 487, noot STARCK (Voor een bespreking van dit arrest, zie L. FIN-LANGER, 

L'équilibre contractuel, Parijs, LGDJ, 2002, 268, voetnoot 112); Colmar 25 januari 1963, Gaz. Pal. 1963, 1, 277 ("Attendu que 

la seconde règle (article 1162 CC) s'applique avec une rigueur accrue dans le cas des contrats d'adhésion, tel qu'un cahier 

des charges, qui n'est pas la conclusion d'une libre discussion, mais un ensemble de dispositions imposées à un entrepreneur; 

qu'une clause pénale incluse dans un cahier des charges est tout particulièrement soumise à cette règle d'interprétation, 

renforcée au pareil cas par le principe odia restringenda. […] Attendu qu'à la lumière de l'article 1162 CC, l'incertitude 

résultant d'une mauvaise rédaction du cahier des charges, œuvre du représentant de l'intimé, doit être dissipée par une solution 

en faveur de l'entrepreneur contre qui la clause est dirigée."); Poitiers 3 september 2008, n° 07/01469, www.dalloz.fr ("Qu'en 

vertu de l'article 1162 du Code Civil, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, soit en l'occurrence 

contre la société d'assurances."); Bordeaux 16 januari 2009, n° 08/00123, www.dalloz.fr ("Selon l'article 1162 CC […]. En 

matière de contrat d'assurance, qualifié de contrat d'adhésion, il convient d'interpréter le contrat contre celui qui l'a rédigé, 

c'est à dire l'assureur."); Bordeaux 10 november 2009, n° 08/00818, www.dalloz.fr ("Les dispositions de l'article 1162 du code 

civil prévoient […]. La convention d'assurance est un contrat d'adhésion rédigé par l'assureur qui en a eu l'initiative 

contractuelle, dans le doute, l'interprétation doit se faire en tenant compte de ce rapport particulier."); Grenoble 19 januari 

2010, n° 08/00303, www.dalloz.fr ("Attendu que, par application des dispositions de l'article 1162 du code civil, dans le doute, 

l'interprétation d'une clause d'une police d'assurance, contrat d'adhésion, doit se faire contre la partie qui l'a rédigée, fût elle 

débitrice de l'obligation et en faveur de l'assuré."); Toulouse 3 maart 2010, n° 08/03879 ("Le contrat d assurances qui est un 

contrat d'adhésion doit s'interpréter en application de l'article 1162 du Code civil contre la partie qui l'a rédigé et qui a eu 

l'initiative contractuelle.'); Parijs 22 mei 2012, n° 10/20778, www.dalloz.fr ("C'est par une juste application des principes 

d'interprétation des conventions que les premiers juges, après avoir relevé que le règlement intérieur devait être regardé 

comme contrat d'adhésion, ont fait application de l'article 1162 du code civil et estimé que, dans le doute, la stipulation 

litigieuse devait s'interpréter en faveur de celui qui ne l'a pas rédigée et qui n'en a pas eu l'initiative."); Rouen 15 november 

2012, n° 11/06258, www.dalloz.fr ("Qu'il appartient donc à la juridiction d'interpréter ce terme d'affection non défini par le 

contrat dans le sens le plus favorable à l'assuré, en application des articles 1162 du code civil et L133-2 du code de la 

consommation, s'agissant d'une clause d'exclusion de garantie dans un contrat d'adhésion."). 
2666 Luik 25 april 1996, JLMB 1996, 1369, noot P. WÉRY. 
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2. Interpretatie in het nadeel van de redacteur van de clausule 

a. Invulling van de regel 

 STIPULATOR ALS REDACTEUR VAN CLAUSULE OF ALS PARTIJ DIE CLAUSULE HANTEERT – 

Aangezien niet-standaardcontracten, waarop contra stipulatorem van toepassing kan zijn, in de 

praktijk niet altijd door één partij zijn opgesteld, is de invulling van de contra stipulatorem 

regel, als een interpretatie in het nadeel van de redacteur van de gehele rechtshandeling, 

onhoudbaar (nr. 722). Daarom moet men bij toepassing van contra stipulatorem elk beding 

afzonderlijk bekijken en in elke clausule opnieuw nagaan wie "bedongen" dan wel "zich 

verbonden" heeft.2667 Men vult de regel dan ook regelmatig in als doelend op een uitlegging in 

het nadeel van de redacteur van elke afzonderlijke clausule.2668 Ook wanneer men de 

                                                 
2667 Cass. 22 maart 1979, Arr.Cass. 1978, 860; Pas. 1979, I, 863; RCJB 1981, 189, noot L. CORNELIS; RGAR 1980, n° 10.222.; 

RW 1979-80, 2238; T.Aann. 1982, 296, noot P. MANDOUX; Cass. 27 april 1979, Arr. Cass. 1978-79, 1022; RW 1980-81, 1117, 

noot; Pas. 1979, I, 1016; Cass. 7 september 1979, Arr. Cass. 1979-80, 16, noot ("Overwegende dat, nu in de zin van artikel 

1162 BW, degene die in een overeenkomst vrijstelling of beperking van aansprakelijkheid geniet, de partij is die, wat dit beding 

betreft, bedongen heeft."); Luik 25 april 1996, JLMB 1996, 1369, noot P. WÉRY ("Chacune des obligations de la convention 

doit être envisagée isolément pour être entendue dans un sens favorable à la partie qui doit l'assumer."); Antwerpen 6 mei 

1981, RHA 1981-82, 134 (Interpretatie van een clausule met betrekking tot de omvang van de dekking van een verzekering); 

Antwerpen 6 januari 1986, RW 1986-87, 675, noot T. VANSWEEVELT ("Overwegende dat op die wijze de kwestie gesteld wordt 

van de interpretatie van voormeld beding, dat in geval van twijfel dient te worden uitgelegd tegen geïntimeerde, overeenkomstig 

artikel 1162 BW, des te meer daar het ten deze gaat om een toetredingscontract:"); Antwerpen 4 februari 1992, RW 1993-94, 

752 (Interpretatie van een clausule met betrekking tot de lasten van de huurder in een huurcontract); E. CAUSIN, "L'interprétation 

des contrats en droit belge" in L'interprétation en droit. Approche pluridisciplinaire, Brussel, Facultés universitaires Saint-

Louis, 1978, 313; A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 310, n° 7, voetnoot 20; A. 

CRUQUENAIRE, "L'incidence du droit commun des obligations sur les règles d'interprétation préférentielle: réflexions à partir 

de l'exemple des contrats relatifs au droit d'auteur", TBBR 2008, 599; A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere 

overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. 

Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 22; E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 

1947, 143; E. DIRIX en A. VAN OEVELEN, "Kroniek van het verbintenissenrecht (1985-1992)", RW 1992-93, 1222; A. GUILMOT, 

Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, 

losbl., II.1.5-26; Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 

1958, 143; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. DE TEMMERMAN, "Overzicht van rechtspraak: Verbintenissen (1981-

1992)", TPR 1994, 452; J.-F. LECLERCQ en P. DE KOSTER, "Notions essentielles du droit des obligations contractuelles" in 

Traité pratique de droit commercial, Brussel, Kluwer, 2009, 342; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 3. 

Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, 

Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-137; S. STIJNS, D. VAN GERVEN en P. WERY, "Chronique de jurisprudence. Les obligations: les 

sources (1985-1995)", JT 1996, 717; P. VAN OMMESLAGHE, "Examen de jurisprudence. Les obligations (1974-1982)", RCJB 

1986, 174; P. WERY, "L'interprétation des contrats d'adhésion en cas d'ambiguïté ou d'obscurité de leurs clauses" (noot onder 

luik 26 april 1996), JLMB 1996, 1373; P. WERY, Droit des obligations, vol. I, Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 

2011, 402. Frankrijk: M. MOREAU, "L'interprétation des conventions collectives de travail: à qui profite le doute?" in Droit 

social 1995, (171) I A. Nederland: J. M. VAN DUNNE, Verbintenissenrecht. Deel 1. Contractenrecht, Deventer, Kluwer, 2004, 

198. Zie, met betrekking tot de toepassing van artikel 1385 oud Nederlands BW op elk beding afzonderlijk: E. J. H. SCHRAGE, 

"Contra proferentem", VrA 2005, 45. Rechtsvergelijkend: J. M. SMITS, Contract law: a comparative introduction, 

Cheltenham, Edward Elgar, 2014, 130. Contra: België: L. CORNELIS, "Les clauses d'exonération de responsabilité couvrant la 

faute personnelle et leur interprétation" (noot onder Cass. 22 maart 1979), RCJB 1981, 218. CORNELIS geeft weer dat artikel 

1162 BW enkel toepassing mag vinden wanneer er twijfel bestaat over de draagwijdte van de volledige overeenkomst, omdat 

een enkele clausule de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen niet kan weergeven.  
2668 Arbh. Antwerpen 2 oktober 1995, Soc.Kron. 1996, 346 ("Welnu, in het onderhavig geval, heeft beroepene bedongen en 

heeft de werkgeefster zich verbonden, zodat de interpretatie […] leidt tot de aanvaarding dat het de bedoeling van partijen 

was om het voordeel pas toe te kennen na vijf jaar anciënniteit."); Luik 9 december 2003, JT 2004, 136; JLMB 2004, 1000 

("Cette caducité de la promesse de vente doit être interprétée en faveur de l'intimé qui s'engage contre l'appelant auteur de la 

stipulation"). Frankrijk: Bordeaux 13 december 2011, n° 10/05493 ("Qu'en l'espèce, la clause en litige doit s'interpréter 

contre la société Plai Bat, qui l'a stipulée de manière ambiguë."); G. BAUDRY-LACANTINERIE en P. BINET, Précis de droit civil 

contenant dans une première partie l'exposé des principes et dans une deuxième les questions de détail et les controverses, II, 

Parijs, Sirey, 1921, 86; D. BERTHIAU, Le principe d'égalité et le droit civil des contrats, Parijs, LGDJ, 1999, 113. Nederland: 
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interpretatieregel contra stipulatorem invult als een voorschrift te interpreteren in het nadeel 

van de redacteur van een aparte clausule, moet de redacteur niet enkel gezien worden als de 

partij die de clausule geredigeerd heeft, maar wel als diegene die aan de oorsprong staat van de 

invoeging van een bepaling.2669 Deze lezing van de bepaling vindt opnieuw zijn grond in de 

billijkheid en in de wil om de zwakke partij te beschermen. Wie gezorgd heeft dat een bepaling 

in de rechtshandeling terechtkomt, draagt het risico van de onduidelijkheid ervan.2670 Wie niet 

de mogelijkheid had zelf een beding te formuleren of te incorporeren, moet bescherming 

krijgen.  

In een arbeidsovereenkomst was voorzien inzake de verzekering: "De begunstigde, alsook de 

personen aangeduid onder artikel 2, zullen elk recht verliezen op de voordelen voorzien door 

de huidige overeenkomst indien de begunstigde de vennootschap verlaat vooraleer er twee 

jaren (of vijf jaren) verstreken zijn na de datum van de huidige overeenkomst. Dit is ook het 

geval indien er, wegens zware fout, een einde wordt gesteld aan zijn functies in de 

vennootschap." Op het exemplaar van de werkgever waren de woorden "twee jaren" 

doorstreept, terwijl dat op de versie van de werknemer niet het geval was. De werkgever ging 

er dan ook vanuit dat de werknemer, die na verloop van twee jaar, maar voor hij vijf jaar in 

dienst was, de onderneming had verlaten, geen recht had op het aanvullend pensioen. De 

rechter was van oordeel dat er een typecontract voorlag, waarbij enkel de bijzondere bepalingen 

nog moesten worden ingevuld. "De woorden 'twee jaren (of vijf jaren) zijn ook voorgedrukt, 

zodat het de bedoeling van de partijen is geweest te kiezen voor een bepaalde voorwaarde. In 

geval van twijfel, zoals in casu, wordt de overeenkomst uitgelegd ten nadele van hem die 

                                                 
J. M. VAN DUNNÉ, Verbintenissenrecht. Deel 1. Contractenrecht, Deventer, Kluwer, 2004, 198; T. H. M. VAN WECHEM en M. 

H. WISSINK, "Leerstukken: Uitleg, exoneratie en concurrentiebeding: Duidelijke Hoge Raad statements voor uitleg van 

contracten" (noot onder HR 31 november 2001), Contracteren 2002, 16; M. H. WISSINK, "Europese uitleg van onduidelijke 

algemene voorwaarden" in BW-Krant Jaarboek 1995, Arnhem, Gouda Quint, 1995, 155. Engeland: Birrell v Dryer [1884] 11 

R; [HL] 41 ("That the underwriters may be rightly held to be proferentes with regard to many condition in a policy I do not 

doubt; whether they ought to be so held depends, in each case, upon the character and substance of the condition. […] These 

considerations point rather to the respondents themselves being the proferens, but I think the substance of the warranty must 

be looked to; and that in substance its authorsuhip is attributalbe to both parties alike."); BHP Petroleum Limited v British 

Steel PLC and Dalmine [2000] 2 Lloyds Rep 277 ("It is common ground that the rule of construction known as contra 

proferentem operates against the respondent for two reasons. First, they rely upon the clause to exclude or to limit the liability 

alleged against them, and, secondly, they were responsible for introdcuing during the negotiating process the particular parts 

of the clause on which they now rely."); M. ANDERSON en V WARNER, Drafting and Negotiating Commercial Contracts, 

Haywards Heath, Tottel Publishing, 2007, 108; M. CHEN-WISHART, Contract Law, Oxford, Oxford University Press, 2015, 

417; E. PEEL, The Law of Contract, Londen, Sweet and Maxwell, 2011, 243. DCFR: C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-

NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. HUET, M. STORME, S. SWANN, P. VARUL, A. VENEZIANO en F. ZOLL, Principles, Definitions and 

Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference (DCFR), 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, 591. Unidroit Principes: INTERNATIONAL INSTITUTE 

FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW, Unidroit principles of international commercial contracts, Rome, 2010 

http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf, 144. PECL: M. H. 

WISSINK, "Interpretation" in D. BUSCH, E. H. HONDIUS, H. J. VAN KOOTEN, H. N. SCHELHAAS en W. M. SCHRAMA (eds.), The 

Principles of European Contract Law and Dutch Law – A Commentary, De Haag, Kluwer, 2002, 250. Rechtsvergelijkend: J. 

M. SMITS, Contract law: a comparative introduction, Cheltenham, Edward Elgar, 2014, 130. 
2669 Engeland: M. CHEN-WISHART, Contract Law, Oxford, Oxford University Press, 2015, 417. 
2670 Antwerpen 21 december 1998, AJT 1999-00, 400 ("[…] terwijl eveneens onduidelijkheid is gecreëerd door tweede 

geïntimeerde (namelijk de verzekeraar) omtrent de specifieke begrippen en het door mekaar gebruiken van de begrippen zoals 

'schadegeval' enerzijds en 'ongeval' anderzijds met zich meebrengt dat deze onduidelijkheid en de door de verzekeraar in de 

tekst gecreëerde dubbelzinnigheid of het kwestieuze schadegeval al dan niet ressorteert onder de waarborg van de afgesloten 

polis in casu onaanvaardbaar is. Dat de tweede geïntimeerde dan ook de gevolgen van deze onduidelijkheid moet dragen 

conform artikel 1162 BW."); Rb. Brugge 18 december 1998, TWVR 2001, 179 ("Bij gebrek aan duidelijke overeenkomst moet 

de overeenkomst uitgelegd worden in het nadeel van de partij die onduidelijk bedongen heeft, en moeten de wettelijke 

bepalingen dan ook toegepast worden."). Nederland: M. L. HENDRIKSE, "De reikwijdte van het contra-proferentembeginsel in 

het verzekeringsrecht", NTHR 2010, 96.  

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf
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bedongen heeft en ten voordele van hem die zich verbonden heeft (artikel 1162 BW). Welnu, in 

het onderhavig geval, heeft beroepene bedongen en heeft de werkgeefster zich verbonden, 

zodat de interpretatie […] leidt tot de aanvaarding dat het de bedoeling van partijen was om 

het voordeel pas toe te kennen na vijf jaar anciënniteit".2671 Het ging in casu om een contract 

opgesteld door de ene partij (werkgever). De rechter onderzocht wie in concreto aan de 

oorsprong stond van de litigieuze clausule en oordeelde dat dit niet de opsteller was van de rest 

van het contract. 

 STIPULATOR ALS REDACTEUR VAN CLAUSULE OF ALS PARTIJ DIE CLAUSULE HANTEERT 

OMWILLE VAN FORMULERING VAN ARTIKEL 1162 BW – De focus op het contract als geheel 

wordt, zo bleek, wel eens gegrond in de letterlijke bewoordingen van artikel 1162 BW, dat stelt: 

"In geval van twijfel wordt de overeenkomst uitgelegd" (nr. 719). De letter van hetzelfde artikel 

biedt echter ook een grond om te argumenteren dat de bepaling slaat op de individuele 

bedingen.2672 Het eerste deel van de Franstalige versie van het artikel verwijst inderdaad naar 

"la convention", maar in het tweede deel is er sprake van een interpretatie "en faveur de celui 

qui a contracté l'obligation". Om de volledige rechtshandeling te kunnen interpreteren, moet 

men dus achterhalen welke partij zich tot één welbepaalde verbintenis verbonden heeft.2673 De 

vermelding van een specifieke verbintenis in de uitleggingsbepaling, valt niet te verzoenen met 

een uitsluitend globale behandeling van de rechtshandeling, die, normaal gezien, is opgebouwd 

uit verschillende, al dan niet wederkerige, verbintenissen.2674 Eén en dezelfde partij is wat 

betreft de ene verbintenis de schuldeiser en wat betreft andere verplichtingen de schuldenaar. 

Een behandeling van specifieke clausules blijkt dus onontbeerlijk te zijn. 

b. Evaluatie van de invulling 

 STIPULATOR ALS REDACTEUR VAN CLAUSULE OF ALS PARTIJ DIE CLAUSULE HANTEERT KENT 

PROBLEMATISCHE TOEPASSING WANNEER MEN REKENING HOUDT MET HET TWEEDE DEEL 

VAN ARTIKEL 1162 BW – De invulling van contra stipulatorem als een uitlegging in het nadeel 

van de redacteur van een beding of de partij die het beding hanteert, kampt met hetzelfde 

probleem als een lezing in het nadeel van de redacteur van de gehele rechtshandeling en kan tot 

dezelfde absurde resultaten leiden. Het is immers zo dat een partij ook aan de oorsprong kan 

staan van een clausule waarin hij zelf verbintenissen op zich neemt. Hij is dan de schuldenaar 

van de verplichtingen neergelegd in dat beding. Als men beide componenten van de 

interpretatiebepaling, zoals die is neergelegd in artikel 1162 BW, in rekening brengt, en diegene 

die aan de oorsprong ligt van een welbepaalde clausule ook de schuldenaar is van een 

verbintenis neergelegd in dat beding, dan moet men tegelijkertijd interpreteren in zijn voordeel 

en in zijn nadeel.2675  

                                                 
2671 Arbh. Antwerpen 2 oktober 1995, Soc.Kron. 1996, 346. 
2672 A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 310. 
2673 A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 310. 
2674 A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 310. 
2675 A. CRUQUENAIRE, L'interprétation des contrats en droit d'auteur, Brussel, Larcier, 2007, 180; A. CRUQUENAIRE, 

"L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 310; A. CRUQUENAIRE, "L'incidence du droit commun des obligations sur 

les règles d'interprétation préférentielle: réflexions à partir de l'exemple des contrats relatifs au droit d'auteur", TBBR 2008, 

598; E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 142. 
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 STIPULATOR ALS REDACTEUR VAN DE GEHELE RECHTSHANDELING OF ALS PARTIJ DIE 

GEHELE RECHTSHANDELING HANTEERT KENT PROBLEMATISCHE TOEPASSING OMWILLE VAN 

BESCHERMING VAN DEBITEUR – Ook deze invulling blijkt problematisch voor de uitlegging 

van eenzijdige rechtshandelingen en eenzijdige contracten. Men kan opnieuw moeilijk oordelen 

dat er een interpretatie moet gebeuren in het nadeel van de redacteur van een eenzijdige 

rechtshandeling of een eenzijdig contract, wanneer enkel hij een verbintenis op zich neemt. De 

belover neemt immers een verbintenis op zich, zonder een tegenprestatie te verwachten, en wil 

zich normaal gezien tot zo weinig mogelijk verbinden.2676 Een interpretatie in het voordeel van 

de begunstigde valt moeilijk te verzoenen met de veronderstelde wil van de partij die zich 

eenzijdig verbindt.2677 

 STIPULATOR ALS REDACTEUR VAN CLAUSULE OF ALS PARTIJ DIE CLAUSULE HANTEERT KENT 

PROBLEMATISCHE TOEPASSING WANNEER BEDING NIET DOOR ÉÉN PARTIJ IS OPGESTELD – 

Bovendien geldt ook hier dat het in de praktijk niet altijd mogelijk is om één partij aan te duiden 

als redacteur, zij het van de rechtshandeling, dan wel van een beding. Een clausule kan immers 

het resultaat zijn van onderhandelingen, waarbij elke partij zijn eigen accenten aan de clausule 

heeft toegevoegd, zodat elke partij aan de oorsprong ligt van verschillende onderdelen van het 

beding.2678 

3. Interpretatie in het nadeel van de partij die voordeel haalt uit de clausule 

a. Invulling van de regel 

 STIPULATOR ALS PARTIJ DIE VOORDEEL HAALT UIT EEN CLAUSULE – Contra stipulatorem 

invullen rekening houdend met de letter van de bepaling, zoals deze in de Frans-Belgische Code 

Civil is neergelegd, blijkt onhoudbaar te zijn. Het past dan ook op zoek gaan naar de bedoeling 

van de wetgever en de bepaling teleologisch te interpreteren.2679 Het doel van de regel ligt erin 

de zwakke partij te beschermen (nr. 637). Hieruit leidt men wel eens af dat contra stipulatorem 

                                                 
2676 E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats écrits vue à travers le contrat d'assurance", De Verz. 1980, 289; E. DE CALLATAŸ, 

Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 140. Frankrijk: L. BALMES, L'interprétation des Actes et 

Conventions en droit fiscal, proefschrift Université de Bordeaux, 1914, 46; J. GAUGUIER, De l'interprétation des actes 

juridiques, Parijs, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1898, 174-175; J. LOPEZ SANTA MARIA, Les systèmes 

d'interprétation des contrats, proefschrift Parijs, 1968, 70. Contra: Frankrijk: M. Y. M. ALY, La logique de l'opération 

d'interprétation du contrat: Comparaison franco-égyptienne, proefschrift Université de Paris-Nord, 2005, 189 ("Cette 

présomption ne peut être acceptée car, on pourrait dire que le créancier veut également obtenir le plus.") en J. LOPEZ SANTA 

MARIA, Les systèmes d'interprétation des contrats, proefschrift Parijs, 1968, 71 ("Cette présomption ne peut être décisive car 

en pourrait bien lui opposer cette autre: celui qui est créncier entend toujours obtenir le plus."). 
2677 E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats écrits vue à travers le contrat d'assurance", De Verz. 1980, 289; E. DE CALLATAŸ, 

Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 140. Frankrijk: L. BALMES, L'interprétation des Actes et 

Conventions en droit fiscal, proefschrift Université de Bordeaux, 1914, 46; J. GAUGUIER, De l'interprétation des actes 

juridiques, Parijs, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1898, 174-175; J. LOPEZ SANTA MARIA, Les systèmes 

d'interprétation des contrats, proefschrift Parijs, 1968, 70. Contra: Frankrijk: M. Y. M. ALY, La logique de l'opération 

d'interprétation du contrat: Comparaison franco-égyptienne, proefschrift Université de Paris-Nord, 2005, 189 ("Cette 

présomption ne peut être acceptée car, on pourrait dire que le créancier veut également obtenir le plus.") en J. LOPEZ SANTA 

MARIA, Les systèmes d'interprétation des contrats, proefschrift Parijs, 1968, 71 ("Cette présomption ne peut être décisive car 

en pourrait bien lui opposer cette autre: celui qui est créancier entend toujours obtenir le plus."). 
2678 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 281. 
2679 Frankrijk: B. GELOT, Finalités et méthodes objectives d'interprétation des actes juridiques, Parijs, LGDJ, 2003, 265; D. 

NOGUERO, "La détermination du contenu du contrat d'assurance par son interprétation", Gaz. Pal. 2011, (6) IB1. 
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een uitlegging voorstelt in het nadeel van de partij die voordeel haalt uit een bepaald beding.2680 

De partij die voordeel haalt uit een clausule is bijvoorbeeld de partij die een clausule inroept 

                                                 
2680 Cass. 22 maart 1979, Arr.Cass. 1978, 860; Pas. 1979, I, 863; RCJB 1981, 189, noot L. CORNELIS; RGAR 1980, n° 10.222.; 

RW 1979-80, 2238; T.Aann. 1982, 296, noot P. MANDOUX; Cass. 7 september 1979, Arr. Cass. 1979-80, 16, noot 

("Overwegende dat, nu in de zin van artikel 1162 BW, degene die in een overeenkomst vrijstelling of beperking van 

aansprakelijkheid geniet, de partij is die, wat dit beding betreft, bedongen heeft."); Luik 20 december 1994, Pas. 1994, II, 26; 

RGAR 1996, n° 12.677; RRD 1995, 68 ("Celui qui bénéficie d'une clause d'exonération de responsabilité est quant à cette 

clause celui qui a stipulé tandis que l'autre partie est celle qui a contracté l'obligation."); Bergen 11 juni 1996, JLMB 1997, 

635 ("Attendu qu'au demeurent il y a lieu d'interpréter la clause ambiguë du contrat contre la société anonyme Henricot en 

faillite; qu'il s'agit, en effet, d'une clause exonératoire de responsabilité bénéficiant à la société anonyme Usines Henricot, qui 

devient ainsi, au sens de l'article 1162, le créancier; que dans la mesure où une clause tend à réduire l'engagement de l'une 

des parties, celle-ci doit être considérée comme celle qui a stipulé au sens de l'article 1162."); Brussel 3 maart 1998, TBBR 

1999, 152 ("Qu'à tout le moins il semble qu'il y ait un doute quant à la portée des obligations; que ce doute est favorable à 

celui qui a contracté l'obligation c'est-à-dire aux appelants; que dans ce cas la convention est interprétée contre celui qui a 

stipulé c'est-à-dire les intimés et ce conformément à l'article 1162 du Code civil." Op basis van deze reden werd de vermelding 

van een toegang tot het erf van geïntimeerden door een overgang via het erf van appellanten op een plan gevoegd aan de 

bouwvergunningsaanvraag van appellanten, en door hen getekend, geïnterpreteerd in het voordeel van de eigenaars van het 

dienend erf.); Brussel 10 december 2002, JT 2003, 155 ("Attendu qu'il faut en conclure qu'un doute subsiste quant à 

l'interprétation qu'il faut donner au contrat d'entretien conclu entre parties et, plus particulièrement quant à la clause relative 

au coût des copies additionnelles dès lors que celle relative aux copies incluses dans le forfait annuel n'est pas complétée; que 

ce doute permet de recourir à la règle d'interprétation subsidiaire édictée par l'article 1162 du Code civil aux termes duquel 

la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation; qu'en l'espèce, c'est 

Archi-Graphie qui s'est obligée à payer le coût des éventuelles copies additionnelles; que c'est donc son interprétation qui peut 

être retenue."); Bergen 7 oktober 2005, RGAR 2008, n° 14.398 ("Il convient, conformément à l'article 1162 du Code civil, de 

l'interpréter contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation soit contre l'assureur et en faveur du 

bénéficiaire."); Kh. Brussel 24 december 1960, Bull. ass. 1961, 782, noot R.V ("Qu'aux termes de l'article 1162 CC, la 

convention s'interprète dans le doute 'contre celui qui a stipulé', c'est-à-dire non contre celui qui a rédigé le texte de la 

convention, mais contre le bénéficiare de l'obligation."); Kh. Brussel 29 oktober 1990, JLMB 1991, 61; T.Aann. 1991, 289, 

noot J. RENARD; T. Vred. 1991, 203 ("Qu'au sens de l'article 1162 du code civil, celui qui bénéficie d'une clause d'exclusion 

est en effet, quant à cette clause, celui qui a stipulé tandis que l'autre partie est celle qui a contracté l'obligation."); Rb. Dinant 

2 maart 2000, RGAR 2001, n° 13.368 ("Il s'impose de conclure que l'exclusion figurant à la police litigieuse devient ambiguë 

dès lors qu'elle ne reflète plus la complexité in concreto de la question des responsabilités; en conséquence, il convient 

d'interpréter cette disposition en vertu des principes énoncés par le Code civil, spécialement l'article 1162, puisqu'un doute 

apparaît quant au sens à donner à la couverture exclusivement limitée aux litiges découlant de la mise en oeuvre de la 

responsabilité extracontractuelle d'un tiers, c'est la compagnie d'assurances qui apporte une limitation à son engagement, de 

sorte que c'est elle qui est la partie qui a stipulé et contre qui l'interprétation doit se faire."); Vred. Oudenaarde 30 juli 2008, 

T.Vred. 2012, 252, noot R. STEENNOT ("Nu er twijfel bestaat omtrent de wijze waarop deze toevoeging dient te worden 

geïnterpreteerd, zijn wij verplicht de overeenkomst, volgens artikel 1162 BW, uit te leggen ten nadele van hem die bedongen 

heeft (opsteller van het contract die de clausule in haar voordeel heeft bedongen, in casu de eisende partij) en ten voordele 

van hem die zich verbonden heeft."); Vred. Zomergem 11 januari 2013, Huur 2013, 29 ("Bij toepassing van artikel 1162 BW 

moet de regeling betreffende het aanrekenen van de kosten en lasten bij twijfel in het nadeel van de verhuurder worden 

uitgelegd omdat die regeling in zijn voordeel is bedongen"); Scheidsr. Uitspr. Antwerpen 6 februari 1987, T.Verz. 1988, 114, 

noot J.R.A. ("De door artikel 1162 BW aan de rechter opgelegde regel terzake van interpretatie van de overeenkomsten bepaalt 

dat […]. Degene die, met betrekking tot het uisluitingsbeding vervat in artikel 4 lid 1 littera c, het voordeel van het beding 

geniet, is de verzekeraar, terwijl de verzekerde deze is die zich verbonden heeft."); A. CRUQUENAIRE, "L'incidence du droit 

commun des obligations sur les règles d'interprétation préférentielle: réflexions à partir de l'exemple des contrats relatifs au 

droit d'auteur", TBBR 2008, 599; DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met 

overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 21; B. DE 

CONINCK, "Le droit commun de l'interprétation des contrats", DAOR 2001, 42-43; I. DEMUYNCK, "Interpretatie van 

verzekeringsovereenkomsten" (noot onder Vred. Sint-Kwintens-Lennik 13 november 2000), DCCR 2002, 72; J.-L. FAGNART, 

"Les contrats de consommation en droit civil classique" in La promotion des intérêts des consommateurs au sein d'une 

économie de marchés, Brussel, E. Story-Scientia, 1993, 166; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du 

contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-29.9; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. 

PEETERS, "Afdeling 3. Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek 

Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-137; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. DE TEMMERMAN, "Overzicht 

van rechtspraak: Verbintenissen (1981-1992)", TPR 1994, 452; P. LECLERCQ, Conclusie bij Arbh. Bergen 8 mei 1987, JT 1988, 

141; S. STIJNS, D. VAN GERVEN en P. WÉRY, "Chronique de jurisprudence. Les obligations: les sources (1985-1995)", JT 1996, 

717; P. WERY, Droit des obligations, vol. I, Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 402. Frankrijk: In Frankrijk 

roept enkel SIMLER op tot deze invulling van artikel 1162 CC, zie P. SIMLER, "J.-Cl. Civ. Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats 

et Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, 

losbl., n° 57. Engeland: Burton v English [1883] 12 QBD 218 ("The general rule is that where there is any doubt as to the 
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die ertoe strekt zijn verplichting te verminderen.2681 Omgekeerd betekent dit dat bijvoorbeeld 

een beding dat een verzwaring van de lasten van één partij met zich meebrengt, in het voordeel 

van de bezwaarde partij moet geïnterpreteerd worden.2682 Deze lezing van de contra 

stipulatorem-regel wordt dus bij uitstek gerechtvaardigd door de bescherming van de zwakke 

partij. De ene partij haalt al voordeel uit de clausule. Om het contractueel evenwicht te 

herstellen, is een interpretatie in zijn nadeel dan ook noodzakelijk. 

Een handelaar sloot een overeenkomst met de NMBS tot vervoer van zijn goederen per trein. 

Tijdens het vervoer bleek dat sommige van de dekzeilen die de goederen moesten beschermen, 

poreus waren, zodat de goederen, die wegens hun aard tegen weer en wind moesten beschermd 

worden, schade hadden opgelopen. In het contract was een exoneratiebeding opgenomen in de 

volgende bewoordingen: "wegens het verhuren van zijn dekkleden neemt de spoorweg geen 

verantwoordelijkheid op zich voor verlies of beschadiging als gevolg van de staat van de 

dekkleden of van de afdekking". De feitenrechter oordeelde dat de partij die bedongen heeft in 

de zin van artikel 1162 BW de partij was die zich op de vrijstelling kon beroepen. De NMBS 

ging ervanuit dat een beding tot beperking van de aansprakelijkheid van de schuldenaar in zijn 

voordeel en niet in zijn nadeel moest worden uitgelegd en dat de feitenrechter, door te 

overwegen dat een overeenkomst in het nadeel van de schuldenaar van een verbintenis moet 

worden geïnterpreteerd wanneer die zich op een vrijstelling kon beroepen, artikel 1162 BW 

schond. Het Hof van Cassatie oordeelde: "Overwegende dat, in de zin van artikel 1162 BW, 

degene die in een overeenkomst het voordeel van een beding tot vrijstelling van 

aansprakelijkheid geniet, de partij is die, wat dit beding betreft, bedongen heeft, terwijl de 

andere partij zich verbonden heeft".2683 

                                                 
constructin of any stipulation in a contract, one ought to construe it strictly against the party in whose favour it has been 

made."); M. ANDERSON en V WARNER, Drafting and Negotiating Commercial Contracts, Haywards Heath, Tottel Publishing, 

2007, 107; K. LEWISON, The Interpretation of Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 264; G. MCMEEL, The 

Construction of Contracts, Oxford, Oxford University Press, 2007, 190. 
2681 Cass. 23 juni 1983, Arr.Cass. 1982-83, 1311; Bull. 1983, 1196; JT 1983, 521; Pas. 1983, I, 1196, Rev.not.b. 1983, 483; 

Luik 20 juni 1996, JLMB 1997, 382 ("Que, s'agissant d'interpréter la convention, l'article 1162 du code civil trouve ici à 

s'appliquer; Qu'au sens de l'article 1162 (du code civil), la partie qui invoque une clause qui tend à réduire son engagement 

doit être considérée comme celle qui a stipulé; Que dans le cas du contrat d'assurance, cet article s'entend généralement en ce 

sens que le contrat s'interprète contre l'assureur et en faveur de l'assuré"); Bergen 23 september 2002, JLMB 2003, 645; 

T.Aann. 2003, 34 ("Il convient, dès lors, en présence de ce doute, d'interpréter la convention litigieuse selon les principes 

imposés par l'article 1162 du code civil, à savoir contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. 

Au sens de l'article 1162 du code civil, la partie qui invoque une clause qui tend à réduire son engagement doit être considérée 

comme celle qui a stipulé." De aannemer die zijn verbintenis tot betaling van de onderaannemer wil beperken tot de prijs op de 

bestelbon vermeld moet beschouwd worden als de partij die de bestelbon opgesteld heeft.); Bergen 6 mei 2003, JLMB 2003, 

1811, noot C. PARIS; TBH 2005, 1066 ("Au sens de l'article 1162 du code civil, la partie qui invoque une clause qui tend à 

réduire son engagement doit être considérée comme celle qui a stipulé". De verzekeraar is de partij die bedongen heeft.); Rb. 

Dinant 2 maart 2000, RGAR 2001, n° 13.368 ("Il convient d'interpréter cette disposition en vertu des principes énoncés par le 

Code civil, spécialement l'article 1162, puisqu'un doute apparaît quant au sens à donner à la couverture exclusivement limitée 

aux litiges découlant de la mise en oeuvre de la responsabilité extracontractuelle d'un tiers, c'est la compagnie d'assurances 

qui apporte une limitation à son engagement, de sorte que c'est elle qui est la partie qui a stipulé et contre qui l'interprétation 

doit se faire."); Rb. Luik 29 oktober 2002, RGAR 2004, n° 13.861, noot ("Qu'au sens de l'article 1162 du Code civil, la partie 

qui invoque une clause qui tend à réduire son engagement doit être considérée comme celle qui a stipulé." De 

rechtsbijstandsverzekeraar is de partij die bedongen heeft.); Pol. Luik 4 maart 2010, JLMB 2011, 2087 ("La jurisprudence 

considère que, dans une telle hypothèse, l'assureur qui invoque une clause qui tend à réduire son engagement doit être 

considéré comme celui qui a stipulé au sens de cet article 1162 du code Civil."); J.-L. FAGNART, "Les contrats de consommation 

en droit civil classique" in La promotion des intérêts des consommateurs au sein d'une économie de marchés, Brussel, E. Story-

Scientia, 1993, 166. 
2682 Brussel 30 november 2007, Res Jur.Imm. 2009, 14. 
2683 Cass. 22 maart 1979, Arr.Cass. 1978, 860; Pas. 1979, I, 863; RCJB 1981, 189, noot L. CORNELIS; RGAR 1980, n° 10.222.; 

RW 1979-80, 2238; T.Aann. 1982, 296, noot P. MANDOUX. 
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 PARTIJ DIE VOORDEEL HAALT UIT DE CLAUSULE MOET BIJ NEUTRALE BEDINGEN BEPAALD 

WORDEN REKENING HOUDEND MET DE CONCRETE OMSTANDIGHEDEN VAN HET GESCHIL – In 

sommige gevallen is het op het eerste zicht duidelijk wie voordeel haalt uit een clausule. Dit is 

echter niet altijd het geval. Wat moet men bijvoorbeeld doen met neutrale bedingen? Deze zijn 

niet ten voordele van één partij ingevoegd in een overeenkomst. Naar gelang van de 

omstandigheden zijn ze nu eens gunstig voor de ene, dan weer voor de andere partij. Wanneer 

dit het geval is, moet de rechter de partij die voordeel haalt uit de clausule in concreto bepalen, 

rekening houdend met alle omstandigheden van het geschil.2684  

In een overeenkomst voorafgaand aan een echtscheiding door onderlinge toestemming was 

vastgelegd dat de onderhoudsgelden die de man zou betalen, "zullen worden aangepast volgens 

het indexcijfer van de consumptieprijzen, bij schijven van vijf punten verhoging en eveneens 

zullen gekoppeld worden aan het jaarinkomen van de heer Laenen". Verdere bijzonderheden 

aangaande de criteria of de modaliteiten van een dergelijke aanpassing waren niet ingevoegd. 

Een dergelijke clausule is neutraal: het is niet mogelijk puur op basis van de woorden van de 

clausule na te gaan in het voordeel van wie ze speelt. Toen het belastbaar jaarinkomen van de 

man voor de aanslagjaren 1979 en 1980 verminderd was ten opzichte van het referentiejaar 

1974, vroeg de heer Laenen een verlaging van de onderhoudsuitkering. De feitenrechter 

oordeelde dat "de overeenkomst van de partijen niet nauwkeurig bepaalt volgens welke criteria 

of op welke wijze de aanpassing moet gebeuren. […] Dat de rechtbank beslist dat […] de 

overeenkomst in geval van twijfel wordt uitgelegd ten nadele van hem die bedongen heeft en 

ten voordele van hem die zich verbonden heeft; dat ten deze de koppeling van de uitkeringen 

aan het inkomen door appellant [i.e. de man] bedongen is en het litigieuze beding moet worden 

uitgelegd in het voordeel van geïntimeerde". De heer Laenen voerde voor het Hof van Cassatie 

aan dat de betaling van het onderhoudsgeld een door hem zelf aangegane verplichting was en 

dat de feitenrechter dus in zijn voordeel had moeten interpreteren. Hij argumenteerde dat de 

feitenrechter, die de koppeling van de uitkering aan het inkomen van de heer Laenen 

beschouwde als een beding dat door Laenen was opgelegd, de schuld van de uitkeringen 

verwarde met de regeling voor de betaling ervan. Het Hof van Cassatie gaf de heer Laenen 

geen gelijk: "Overwegende dat […], wanneer een beding ertoe strekt de verbintenis van een 

van de partijen te beperken, deze moet worden geacht de partij te zijn die bedongen heeft. Dat 

het vonnis, door te beslissen dat het ten deze eiser is die de koppeling van de uitkeringen aan 

het inkomen heeft bedongen en dat het litigieuze beding dus moet worden uitgelegd in het 

voordeel van verweerster, nocht het in het middel aangehaalde artikel 1162 BW, noch de 

daarin vermelde wetsbepalingen betreffende het bewijs schendt, dat het aan de overeenkomst 

de uitwerking toekent die ze, in de uitlegging welke het eraan geeft, wettelijk tussen de partijen 

heeft".2685 

 STIPULATOR ALS PARTIJ DIE VOORDEEL HAALT UIT EEN CLAUSULE ONDANKS FORMULERING 

VAN ARTIKEL 1162 BW – De partij die voordeel haalt uit een clausule, heeft dit beding niet 

altijd daadwerkelijk doen opnemen, zodat hij niet kan gelijkgesteld worden met de 

"bedinger".2686 Een partij kan, om een bepaalde tegenprestatie te verkrijgen, zelf de bedinger 

                                                 
2684 A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 310. 
2685 Cass. 23 juni 1983, Arr.Cass. 1982-83, 1311; Bull. 1983, 1196; JT 1983, 521; Pas. 1983, I, 1196, Rev.not.b. 1983, 483. 
2686 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 280; A. DE BOECK, "Uitlegging" in 

Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, 

Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 21. 
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zijn van specifieke verbintenissen in zijn eigen nadeel. CORNELIS stelt dat een beding uitleggen 

in het nadeel van één partij, enkel en alleen omdat hij er voordeel uithaalt, hoewel het beding 

door de andere partij is voorgesteld en slechts door de partij die er voordeel uithaalt is aanvaard, 

niet overeenstemt met wat letterlijk in artikel 1162 BW is neergelegd, zodat deze invulling van 

de bepaling moet worden afgewezen.2687 Dit is echter geen overtuigend argument. Er is immers 

uit de voorgaande voorstellingen van de regel gebleken dat artikel 1162 BW niet letterlijk mag 

opgevat worden, omdat beide delen van de bepaling niet met elkaar verzoenbaar zijn.  

b. Evaluatie van de invulling 

 STIPULATOR ALS PARTIJ DIE VOORDEEL HAALT UIT EEN CLAUSULE KENT PROBLEMATISCHE 

TOEPASSING WANNEER MEN REKENING HOUDT MET HET TWEEDE DEEL VAN ARTIKEL 1162 

BW/CC, TENZIJ BIJ EENZIJDIGE RECHTSHANDELINGEN EN EENZIJDIGE CONTRACTEN – Stelt 

men de stipulator gelijk aan de partij in het voordeel van wie een beding werkt, dan betekent 

dit dat een interpretatie contra stipulatorem zowel in het voordeel van de schuldeiser als in het 

voordeel van de schuldenaar van een verbintenis kan spelen: het enige wat men moet nagaan, 

is voor wie een welbepaalde clausule voordelig is.2688 Bij de specifieke invulling van de partij 

die voordeel haalt uit een clausule als de partij die een clausule inroept die ertoe strekt zijn 

verplichting te verminderen, komt men op die manier bijvoorbeeld in een patstelling terecht.2689 

De stipulator, in wiens nadeel de interpretatie moet gebeuren, is dan immers de partij die zijn 

verplichting wil gereduceerd zien. Een clausule die een verbintenis beperkt, houdt echter niet 

alleen een beperking in, maar natuurlijk ook de verbintenis zelf. Volgens het tweede deel van 

artikel 1162 BW, moet interpretatie gebeuren in het voordeel van de debiteur. De stipulator 

zien als de partij die zijn verbintenis wil beperken, komt er dus op neer een uitlegging voor te 

staan in het nadeel en in het voordeel van dezelfde partij. Dit is "un véritable défi au bon 

sens".2690 Ook bij deze invulling van de regel blijkt dat de twee onderdelen van artikel 1162 

BW onderling onverzoenbaar zijn. Men geeft binnen deze lezing voorrang aan het eerste 

onderdeel: de partij die bedongen heeft, is de beneficiaris van het beding, ook al bezit deze 

beneficiaris met betrekking tot de verbintenis waar het om draait de positie van debiteur.2691 

Dit roept natuurlijk wederom de vraag op waarom de contra stipulatorem-regel uit twee delen 

bestaat: als enkel het eerste deel mag gebruikt worden, waarom is het tweede deel dan nog 

toegevoegd? De invulling van contra stipulatorem als een uitleggingsregel in het nadeel van de 

partij die voordeel haalt uit een bepaald beding combineren met het tweede aspect van de regel, 

namelijk de uitlegging in het voordeel van de debiteur, kan wel toepassing vinden bij eenzijdige 

rechtshandelingen en eenzijdige contracten. Hierbij neemt één partij het initiatief en het is in 

                                                 
2687 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 280. 
2688 B. DE CONINCK, "Le droit commun de l'interprétation des contrats", DAOR 2001, 43; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. 

CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-26. 
2689 C. PARIS, "L'interprétation des clauses d'une police d'assurance en cas de doute" (noot onder Bergen 6 mei 2003), JLMB 

2003, 1822. Frankrijk: D. L. LLUELLES, "Les règles de lecture forcée 'contra proferentem' et 'contra stipulatorem': du rêve à 

la réalité", RJT 2003, 243. 
2690 J. L. FAGNART, "Le régime des exclusions et des déchéances dans les assurances de responsabilité" in Les assurances de 

responsabilité, Brussel, Editions du Jeune Barreau de Bruxelles, 1999, 182. 
2691 P. WERY, Droit des obligations, vol. I, Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 402. 
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principe enkel die partij die verbintenissen op zich neemt. De partij die voordeel haalt uit de 

bedingen, is dan de tegenpartij. In het geval van een sweepstake, is dat bijvoorbeeld de 

ontvanger. Een beloningsbelofte is dan weer voordelig voor de partij die de beloning krijgt. Een 

aanbod speelt in het voordeel van de partij die de mogelijkheid heeft het te aanvaarden. Bij 

testamenten en schenkingen is de begunstigde van het testament, dan wel van de schenking, de 

partij die voordeel haalt uit het beding en in wiens nadeel interpretatie uitvalt. Een interpretatie 

in het voordeel van de debiteur, van wie de eenzijdige rechtshandeling uitgaat, komt dan 

overeen met een interpretatie in het nadeel van de partij die voordeel haalt uit het beding.  

 STIPULATOR ALS PARTIJ DIE VOORDEEL HAALT UIT EEN CLAUSULE KENT PROBLEMATISCHE 

TOEPASSING WANNEER MEN TE MAKEN HEEFT MET COMPLEXE OF MET NEUTRALE 

CLAUSULES – De invulling van de stipulator als de partij die voordeel haalt uit een clausule, is 

in de praktijk moeilijk, wanneer men te maken heeft men clausules waarvan het niet duidelijk 

is in het voordeel van wie ze nu juist spelen. Het gaat dan aan de ene kant om zeer ingewikkelde 

clausules. Bedingen zijn vaak het resultaat van lange onderhandelingen, met input van beide 

partijen. Als gevolg hiervan zijn soms sommige delen ervan door de ene en andere onderdelen 

door de andere partij bedongen. Dit zorgt voor bedingen die zodanig complex zijn, en bestaan 

uit voordelen voor beide partijen, dat men niet eens met zekerheid kan aangeven in het voordeel 

van wie de clausule in zijn algemeenheid nu effectief werkt.2692 Ook bedingen die neutraal zijn, 

zodat ze nu eens in het voordeel van de ene partij, dan weer in het voordeel van de andere partij 

werken, zijn vaak problematisch.  

Kijken we terug naar het bovenstaande voorbeeld over de overeenkomst voorafgaand aan een 

echtscheiding door onderlinge toestemming (nr. 729), waarin was vastgelegd dat de 

onderhoudsgelden die de man zou betalen, "zullen worden aangepast volgens het indexcijfer 

van de consumptieprijzen, bij schijven van vijf punten verhoging en eveneens zullen gekoppeld 

worden aan het jaarinkomen van de heer Laenen".2693 In die zaak vroeg de heer Laenen een 

verlaging van de onderhoudsuitkering. Stel nu dat de vrouw in het vermelde voorbeeld een 

tegenvordering had ingesteld tot verhoging van de onderhoudsuitkering.2694 In dat geval zou 

meneer Laenen aan de ene kant moeten beschouwd worden als de persoon die voordeel haalt 

uit het beding in het kader van zijn eis, maar aan de andere kant als persoon in het nadeel van 

wie de clausule speelt in het kader van de vordering van zijn ex-echtgenote. Aangezien artikel 

1162 BW geen onderscheid maakt tussen een hoofd- en een tegenvordering, is de vermelde 

lezing van het artikel onwerkbaar.  

In zijn kritische bespreking van het bovenstaande arrest, bepleit PARIS de onmogelijkheid van 

een dergelijke invulling van de contra stipulatorem-regel wanneer er een neutrale clausule in 

het geding is. Aan de ene kant is deze lezing onwerkbaar in het bovenvermelde hypothetische 

geval. Daarnaast kan het toch niet de bedoeling zijn dat externe elementen, en zeker 

gebeurtenissen die zich voordoen na de totstandkoming van de rechtshandeling, mee bepalen 

                                                 
2692 A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 21. 
2693 Cass. 23 juni 1983, Arr.Cass. 1982-83, 1311; Bull. 1983, 1196; JT 1983, 521; Pas. 1983, I, 1196, Rev.not.b. 1983, 483. 
2694 A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 311; C. PARIS, "L'interprétation des clauses d'une 

police d'assurance en cas de doute" (noot onder Bergen 6 mei 2003), JLMB 2003, 1822. 
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wie de stipulator, dan wel de promissor, is.2695 Wanneer men bij neutrale bedingen pas op het 

moment van het ontstaan van een conflict gaat kijken in het voordeel van wie een clausule 

werkt, komt men wel heel ver te staan van het principe dat de subsidiaire regels van 

voorkeurinterpretatie met zich meedragen, namelijk een uitlegging in het voordeel van een 

duidelijk vast te stellen partij. Een oplossing voor de patstelling wordt aangedragen door 

CRUQUENAIRE, die oproept tot een iets andere invulling van de interpretatiebepaling contra 

stipulatorem.2696 Volgens hem moet men niet de woorden van de clausule in abstracto bekijken, 

noch in concreto, maar wel de onderliggende verbintenis. CRUQUENAIRE baseert zich hiervoor 

op de tekst van artikel 1162 BW. Deze bestaat immers uit twee corresponderende onderdelen, 

waarvan het tweede ondergeschikt is aan het eerste. Wanneer het eerste deel geen uitkomst kan 

bieden, aangezien bij een neutrale clausule geen van de partijen kan worden aangeduid als de 

partij die bedongen heeft, moet men zich richten op het tweede deel en zich concentreren op de 

litigieuze verbintenis waartoe een partij zich verbonden heeft. In het aangehaalde arrest zou het 

Hof dan niet op zoek moeten gegaan zijn naar de beneficiaris van de clausule over de 

veranderlijkheid van de onderhoudsgelden, maar hebben moeten kijken naar de verbintenis die 

in het beding verscholen lag, namelijk de betaling van een onderhoudsuitkering. Volgens deze 

lezing was er een schending van artikel 1162 BW.  

C. Invullingen met een focus op het tweede deel van de bepaling 

1. Interpretatie in het voordeel van de schuldenaar 

a. Invulling van de regel 

 PROMISSOR ALS DEBITEUR VAN DE VERBINTENIS – De letter van de contra stipulatorem-regel, 

zoals die is neergelegd in artikel 1162 BW, wijst erop dat interpretatie moet gebeuren "ten 

voordele van hem die zich verbonden heeft". In navolging van deze bepaling beschouwt een 

heel aantal bronnen de promissor, in het voordeel van wie uitlegging moet gebeuren volgens 

contra stipulatorem, als de de debiteur van de verbintenis.2697 Logischerwijs is de partij in het 

                                                 
2695 C. PARIS, "L'interprétation des clauses d'une police d'assurance en cas de doute" (noot onder Bergen 6 mei 2003), JLMB 

2003, 1822. 
2696 A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 311. 
2697 Cass. 27 april 1979, Arr. Cass. 1978-79, 1022; RW 1980-81, 1117, noot; Pas. 1979, I, 1016; Brussel 27 mei 1961, Jur. 

Comm. Brux. 1963, 173; Pas. 1962, II, 239; Rev. prat. not. b. 1969, 21 ("Qu'à défaut d'usage en dans l'ignorance de ce qu'ont 

voulu les parties, le doute doit, en verte de l'article 1162 CC, s'interpréter en faveur de celui qui a contracté l'obligation."); 

Brussel 15 april 1971, T.Aann. 1975, 269, noot M. FLAMME ("Qu'il y a donc lieu d'interpréter leur contrat en faveur de l'intimée, 

débitrice de l'obligation."); Antwerpen 6 mei 1981, RHA 1981-82, 134 ("Dat trouwens geïntimeerden (= de 

verzekeringsmaatschappij), zich verbonden hebbend tot betaling van een vergoeding in geval van schade door appellante 

ondergaan, dit beding van de overeenkomst in het kader van artikel 1162 BW moet worden uitgelegd ten hare voordele."); 

Antwerpen 4 februari 1992, RW 1993-94, 752 ("Overwegende dat […] deze krachtens artikel 1162 BW moet worden uitgelegd 

ten nadele van hem die bedingen heeft en ten voordele van hem die zich verbonden heeft, d.w.z. in casu ten voordele van 

geïntimeerde, die zich in de overeenkomst verbonden heeft tot het betalen van een maandelijkse huurprijs aan appellante, en 

ten nadele van deze laatste die te dezen bedongen heeft."); Brussel 10 december 2002, JT 2003, 155 ("Que ce doute permet de 

recourir à la règle d'interprétation subsidiaire édictée par l'article 1162 CC aux termes duquel la convention s'interprète 

contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation; qu'en l'espèce, c'est Archi-Graphie qui s'est obligée 

à payer le coût des éventuelles copies additionnelles; que c'est donc son interprétation qui peut être retenue."); Luik 28 juni 

2005, RGAR 2007, n° 14.275, noot ("Que les contrats d'assurance doivent être interprété en faveur de l'assuré qui s'oblige à 

payer les primes en vue de se couvrir contre un aléa." In deze zaak focuste de rechter echter niet op het tweede deel van het 
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artikel. Deze zin was eerder een aanvulling bij de vorige zin van het arrest, waar een interpretatie in het nadeel van de redacteur 

van het contact werd aangehangen: "Que l'article 1162 du Code civil relatif à l'interprétation des conventions commande une 

interprétation 'contre celui qui a stipulé'; que les compagnies d'assurances qui offrent à l'adhésion de leurs assurés des contrats 

qu'elles ont rédigés et dont les clauses types ne sont pas susceptibles de négociations conventionnelles, sont les 'stipulateurs.'"); 

Brussel 13 september 2011, TBH 2012 (samenvatting D. HAEX), 729 (Het hof oordeelde dat de interpretatie die de verkopers 

aan een earn-out-clausule gaven minstens twijfelachtig was en besloot dat de clausule daarom moest worden uitgelegd in het 

voordeel van de koper, omdat die zich verbond tot het betalen van de koopprijs (cf. artikel 1162 BW.)); Rb. Luik 6 juli 1961, 

JL 1961-62, 36 ("Attendu que la convention fait la loi des parties, mais en cas de clause douteuse, l'interprétation doit se faire 

au bénéfice du débiteur, article 1162 CC."); Rb. Luik 29 oktober 1987, JL 1988, 1039 ("Attendu que s'il existait un doute 

concernant le sens que les parties ont voulu donner au terme 'sommation', il conviendrait de retenir l'interprétation la plus 

favorable au défendeur qui a contracté l'obligation (article 1162 CC)."); Rb. Ieper 12 oktober 1993, TBBR 1994 (verkort), 409 

("In geval van twijfel zal de overeenkomst uitgelegd worden ten gunste van de partij die zich verbond – de borg dus – 

overeenkomstig die interpretatieregel van artikel 1162 BW."); Kh. Gent 23 april 1998, TBH 1999 (weergave J. PETERS), 66 

("Gelet op artikel 1162 BW dienen in geval van twijfel overeenkomsten geïnterpreteerd te worden ten voordele van hem die 

zich verbonden heeft, dus de borg."); Rb. Gent 10 maart 2000, TOGOR 2001, 113, noot M. DAMBRE ("Een dubbelzinnig 

afwijkend beding dient overeenkomstig artikel 1162 BW te worden geïnterpreteerd in het voordeel van de huurder als zijnde 

de partij die zich verbonden heeft."); Vred. Elsene 9 januari 1998, T. App. 1999, 14 ("Dat indien sommige formuleringen (bv. 

'alle lasten uit hoofde van diensten verricht door het beheer of door derden aan de bewoners van de Louizagalerij') moeten 

worden uitgelegd, deze uitlegging moet gescheiden overeenkomstig artikel 1162 BW, namelijk ten voordele van de partij die 

zich verbindt.". In casu ging de vrederechter voor elke formulering na wie de partij was die zich verbonden had.); E. CAUSIN, 

"L'interprétation des contrats écrits vue à travers le contrat d'assurance", De Verz. 1980, 289; P. COLLE, Algemene beginselen 

van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 39; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 

Antwerpen, Intersentia, 2000, 281; E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 142-

143; M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Gent, Larcier, 2011, 372; J. L. FAGNART, "L'interprétation du contrat d'assurance" in 

Traité pratique de droit commercial, III, Waterloo, Kluwer, 2011, 349; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, 

"L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-29.9; Y. 

HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 143; S. 

MOSSELMANS, "Interpretatie van legaten: de 'favor testamenti' en de stelregel 'potius ut valeat' versus de 'wil van de testator'" 

(noot onder Gent 29 september 1995), RW 1996-97, 822; C. PARIS, "L'interprétation des clauses d'une police d'assurance en 

cas de doute" (noot onder Bergen 6 mei 2003), JLMB 2003, 1821-1822; A. VAN DEN BOSSCHE, "De uitlegging van een 

testament", TEP 2011, 308; R. VANDEPUTTE, De overeenkomst: haar ontstaan, haar uitvoering en verdwijning, haar bewijs, 

Brussel, Larcier, 1977, 109; P. WERY, "L'interprétation des contrats d'adhésion en cas d'ambiguïté ou d'obscurité de leurs 

clauses" (noot onder luik 26 april 1996), JLMB 1996, 1373. Zie ook A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat de vente", 

TBBR 2008, 310; A. CRUQUENAIRE, "L'incidence du droit commun des obligations sur les règles d'interprétation préférentielle: 

réflexions à partir de l'exemple des contrats relatifs au droit d'auteur", TBBR 2008, 598. CRUQUENAIRE bepleit eerst het invullen 

van "celui qui a stipulé" als de "créancier de l'obligation litigieuse", maar voegt er erna aan toe: "Même dans cette acception, 

l'expression est cependant susceptible de poser des problèmes pratiques. Il est ainsi tout à fait imaginable qu'une clause puisse 

bénéficier au débiteur de l'obligation concernée, à l'instar d'une clause d'exonération de responsabilité, dont les effets sont 

incontestablement favorables au seul débiteur de responsabilité. Ce n'est donc pas nécessairement le créancier qui est visé, 

mais, plus précisément, celui à qui bénéficie la clause litigieuse". Frankrijk: Nîmes 30 mei 2001, n° 1999/5353 ("Attendu 

enfin qu'en application des dispositions de l'article 1162 du Code civil, […]; qu'en l'occurrence c'est manifestement la partie 

employeur qui a contracté l'obligation de verser une prime d'ancienneté aux salariés."); Douai 25 januari 2007, n° 03/04607 

("Il convient dans les rapports entre le vendeur et l'acquéreur, de faire application de l'article 1162 du code civil et d'interpréter 

la convention en faveur de ceux qui ont contracté l'obligation, les époux H."); Saint-Denis de la Réunion 1 april 2008, n° 

06/01809 ("L'accord des parties matérialisé par la note précitée n'est plus applicable à la lettre et doit être interprété 

conformément aux dispositions de l'article 1162 du Code civil en faveur de l'employeur qui s'est engagé sur le montant du 

salaire."); Bordeaux 17 juli 2008, n° 06/01552 ("En l'espèce, les clauses contradictoires doivent s'interpréter en faveur de la 

SA TICKET qui a contracté l'obligation et contre le stipulant, Jean-Louis X."); Bordeaux 18 september 2008, n° 07/00250 

("Qu'en l'espèce, le rapprochement des clauses démontre une ambiguïté rendant applicable l'article 1162 du Code Civil selon 

lequel la convention s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation."); Parijs 18 november 2008, n° 06/05449 ("Que 

dès lors les premiers juges ont fait une application erronée de l'article 1162 du Code civil, au surplus en interprétant cette 

clause 4 contre la société STAGE CRAFT, alors qu'elle doit s'interpréter en faveur de celui qui a contracté l'obligation."); 

Bordeaux 25 mei 2010, n° 08/04104 ("En application de l'article 1162 du code civil, dans le doute, la convention s'interprète 

en faveur de celui qui a contracté l'obligation, en l'espèce les consorts D."); Versailles 5 mei 2011, n° 10/04467 ("que le 

caractère équivoque de la clause, […], justifie l'application des dispositions de l'article 1162 du code civil et son interprétation 

en faveur de la caution, qui est l'obligée."); Versailles 16 juni 2011, n° 10/00889 ("En application des dispositions de l'article 

1162 du code civil, en l'absence de stipulation expresse, l'article 3 doit donc être interprété en faveur de Novedia qui a contracté 

l'obligation de paiement et contre Dario."); Douai 31 januari 2013, n° 12/00179 ("[…] au regard des dispositions de l'article 

1162 du Code civil, doit s'interpréter en faveur de celui qui a contracté l'obligation."); Colmar 23 januari 2013, n° 10/05508 

("Attendu que même s'il y avait eu une ambiguïté réelle, celle ci aurait conduit à interpréter la stipulation dans le sens le plus 

favorable à celui qui s'engage conformément à l'article 1162 du Code civil."); Amiens 6 juni 2013, n° 11/01195 ("Dès lors 

c'est à bon droit que, constatant l'emploi, soit du pluriel, soit du singulier, le premier juge a interprété la convention en faveur 
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nadeel van wie de uitleg dan gebeurt, de schuldeiser van dezelfde verbintenis. "Stipuler" 

betekent dan "prévoir dans la contrat en faveur du créancier".2698 Deze invulling van de regel 

maakt vanaf 1 oktober 2016 expliciet deel uit van de Franse Code Civil. Het nieuwe artikel 

1190, 1e zin CC bepaalt immers: "Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le 

créancier et en faveur du débiteur." Een dergelijke invulling van de contra stipulatorem-regel 

vindt een rechtvaardiging in het feit dat de de debiteur bepaalde verbintenissen op zich genomen 

heeft. Omdat hij verplicht is deze uit te voeren, bevindt hij zich in een inferieure positie ten 

opzichte van de schuldeiser, die hem kan dwingen tot uitvoering, zodat een uitlegging in zijn 

voordeel ertoe bijdraagt het contractueel evenwicht te herstellen.2699 Bovendien sluit deze 

lezing aan bij het principe dat dat iemand die een verbintenis op zich neemt, zich tot zo weinig 

mogelijk wil verbinden.2700
 GAUGUIER, die de verwantschap met het bewijsrecht als 

                                                 
des acquéreurs en retenant qu'ils ne s'étaient obligés à déposer qu'une seule demande de prêt."); M. Y. M. ALY, La logique de 

l'opération d'interprétation du contrat: Comparaison franco-égyptienne, proefschrift Université de Paris-Nord, 2005, 187-200; 

A. BENABENT, Droit des obligations, Parijs, Montchrestien, 2012, 215; C. BOURRIER, La faiblesse d'une partie au contrat, 

Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, 2004, 385; J. CARBONNIER, Droit Civil Tome 4. Les obligations in Thémis droit privé, 

Parijs, Presses Universitaires de France, 2000, 279; M. P. DUMONT-LEFRAND, "Baux commerciaux. Avril 2011 – mars 2012", 

Recueil Dalloz 2012, (1844) II B 1; M. FABRE-MAGNAN, Droit des obliations. 1. Contrat et engagement unilatéral in Thémis 

droit privé, Parijs, Presses Universitaires de France, 2012, 515; B. FAGES, Droit des obligations, Parijs, LGDJ, 2011, 254; L. 

FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, Parijs, LGDJ, 2002, 267; P. Y. GAUTIER, "Comment s'interprète une clause de garantie 

de passif: n'est pas forcément débiteur celui que l'on croit" (noot onder Cass. fr. (com.) 9 juni 2009), RTD Civ. 2009, 741; B. 

GELOT, Finalités et méthodes objectives d'interprétation des actes juridiques, Parijs, LGDJ, 2003, 264; M. LAMOUREUX, 

"L'interprétation des contrats de consommation", D. 2006, (2848) n° 4; F. LAURENT, Principes de droit civil, XVI, Brussel, 

Bruylant-Christophe, 1878, 587-588; H. LEMAIRE en A. MAURIN, "Droit français et principes du droit européen du contrat", 

PA 2004, (38) IV A 2; J. LOPEZ SANTA MARIA, Les systèmes d'interprétation des contrats, proefschrift Parijs, 1968, 70-71; M. 

H. MALEVILLE, Pratique De l'interprétation Des Contrats: Etude Jurisprudentielle, Rouen, Université De Rouen, 1991, 249; 

M. MIGNOT, "Fasc. unique: VENTE. Obligations du vendeur. Interprétation du contrat" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 

5; T. RAVEL D'ESCLAPON, "Protection du consommateur: interprétation d'un contrat d'assurance" (noot onder Cass. fr. (2e civ.) 

1 juni 2011), D. 2011, 1612; N. SAUPHANOR-BROUILLAUD, "Droit des contrats et droit de la consommation" (noot onder Cass. 

fr. (3e civ.) 9 februari 2011 en Cass. fr. (1e civ.) 3 maart 2011), RDC 2011, (877) n° 3; A. SERIAUX, Droit des obligations, 

Parijs, Presses Universitaires de France, 1998, 171; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ. Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. 

Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 55; P. 

STOFFEL-MUNCK, "L'autonomie du droit contractuel de la consommation: d'une logique civiliste à une logique de régulation", 

RTD Com. 2013, n° 35, 37; D. TECHAKUMPHU, Interprétation de contrat en droit français et en droit thaïlandais, proefschrift 

Aix Marseille, 1981, 124; F. TERRE , P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 468. Nederland: M. L. 

HENDRIKSE, "De reikwijdte van het contra-proferentembeginsel in het verzekeringsrecht", NTHR 2010, 95; A. C. VAN SCHAIK, 

"Uitlegregels", WNPR 1998, 275. 
2698 Frankrijk: M. FABRE-MAGNAN, Droit des obliations. 1. Contrat et engagement unilatéral in Thémis droit privé, Parijs, 

Presses Universitaires de France, 2012, 515. Een toepassing van deze betekenis van "stipuler" is te vinden in de term 

"stipualtion pour autrui", zie M. FABRE-MAGNAN, Droit des obliations. 1. Contrat et engagement unilatéral in Thémis droit 

privé, Parijs, Presses Universitaires de France, 2012, 515. 
2699 Frankrijk: Parijs 14 januari 2000, n° JurisData 2000-109961; Bourges 6 december 2000, n° JurisData 2000-133549; Parijs 

20 november 2003, n° JurisData 2003-229219; L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, Parijs, LGDJ, 2002, 267; P. SIMLER, 

"J.-Cl. Civ. Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, normes, 

champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 55; F. TERRE , P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, 

Dalloz, 2009, 468. 
2700 E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats écrits vue à travers le contrat d'assurance", De Verz. 1980, 289; E. DE CALLATAŸ, 

Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 140. Frankrijk: L. BALMES, L'interprétation des Actes et 

Conventions en droit fiscal, proefschrift Université de Bordeaux, 1914, 46; D. BERTHIAU, Le principe d'égalité et le droit civil 

des contrats, Parijs, LGDJ, 1999, 112; J. GAUGUIER, De l'interprétation des actes juridiques, Parijs, Librairie nouvelle de droit 

et de jurisprudence, 1898, 174-175; J. LOPEZ SANTA MARIA, Les systèmes d'interprétation des contrats, proefschrift Parijs, 

1968, 70. Contra: M. Y. M. ALY, La logique de l'opération d'interprétation du contrat: Comparaison franco-égyptienne, 

proefschrift Université de Paris-Nord, 2005, 189 ("Cette présomption ne peut être acceptée car, on pourrait dire que le 

créancier veut également obtenir le plus.") en J. LOPEZ SANTA MARIA, Les systèmes d'interprétation des contrats, proefschrift 

Parijs, 1968, 71 ("Cette présomption ne peut être décisive car en pourrait bien lui opposer cette autre: celui qui est créncier 

entend toujours obtenir le plus."). 
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belangrijkste ratio legis van de contra stipulatorem-regel aanwijst, beschrijft de debiteur in de 

zin die binnen deze rechtvaardiging past. Volgens hem zijn schuldenaars in de zin van artikel 

1162 BW "Tous ceux contre lesquels on veut faire reconnaître l'existence d'une obligation 

passive, où la perte et l'anéantissement d'un droit ou d'une obligation active".2701 Een 

schuldenaar wordt gelijk gesteld met de verweerder in het geding, de schuldeiser is dan de 

eisende partij in het geding.  

In een verzekeringsovereenkomst rees twijfel over de betekenis van het begrip 

"zeewaardigheid". Moest hieronder enkel de eigen stabiliteit van het schip verstaan worden of 

de stabiliteit in functie van de belading en de stuwing van de koopwaar? Het Hof van Cassatie 

oordeelde: "Overwegende dat, nu eiseres (i.e. de firma L'Assurance Navale) zich verbonden 

heeft tot betaling van vergoeding van schade door verweerster ondergaan, dit beding van de 

overeenkomst, althans in het kader van artikel 1162 BW, moet worden uitgelegd te haren 

voordele".2702  

 PROMISSOR ALS DEBITEUR VAN DE VERBINTENIS STAMT UIT ROMEINS RECHT EN IS VIA 

POTHIER IN FRANS-BELGISCHE CODE CIVIL OPGENOMEN – Deze invulling van het artikel 

gaan terug op het Romeinse recht, waar stipulator een synoniem was van creditor, schuldeiser 

dus.2703 Zo kan een interpretatie contra stipulatorem gelijkgesteld worden met een uitlegging 

contra creditorem.2704 In navolging van de Romeinsrechtelijke oorsprong van de regel, menen 

sommige auteurs dat de contra creditorem-regel enkel geldt bij eenzijdige contracten.2705 Er is 

echter geen reden om een dergelijk smal toepassingsgebied aan te nemen. Meer zelfs, POTHIER 

heeft aan de contra stipulatorem-regel net expliciet de tweede component toegevoegd met als 

doel de regel duidelijk ook van toepassing te maken op wederkerige contracten, zodat beide 

partijen in de bepaling moesten opgenomen worden. POTHIER beschreef in het tweede deel van 

zijn regel de interpretatie in het nadeel van de debiteur.2706  

                                                 
2701 Frankrijk: J. GAUGUIER, De l'interprétation des actes juridiques, Parijs, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 

1898, 176. 
2702 Cass. 27 april 1979, Arr. Cass. 1978-79, 1022; RW 1980-81, 1117, noot; Pas. 1979, I, 1016. 
2703 BARTOLUS ad D. 18, 1, 34. Zie ook P. WERY, Droit des obligations, vol. I, Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 

2011, 402. Frankrijk: Douai 10 november 1898, DP 1900, 2, 47; J. CARBONNIER, Droit Civil Tome 4. Les obligations in 

Thémis droit privé, Parijs, Presses Universitaires de France, 2000; 279; L. FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, Parijs, LGDJ, 

2002, 267; J. FLOUR, J.-L. AUBERT en E. SAVAUX, Droit civil, Les obligations, 1. L'acte juridique, Parijs, A. Colin, 2008, n° 

396; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ. Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: 

Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 55. 
2704 Nog een synoniem is "regel favor debitoris." Zie Nederland: M. L. HENDRIKSE, "De reikwijdte van het contra-

proferentembeginsel in het verzekeringsrecht", NTHR 2010, 95; A. C. VAN SCHAIK, "Uitlegregels", WNPR 1998, 275. 
2705 Frankrijk: J. CARBONNIER, Droit Civil Tome 4. Les obligations in Thémis droit privé, Parijs, Presses Universitaires de 

France, 2000; 279 ("Dans les contrats synallagmatiques, où chaque contractant est à la fois créancier et débiteur, la maxime 

reste sans application."); H. ROLAND en L. BOYER, Adages du droit français, Parijs, Litec, 1999, 185 ("En toutes circonstances, 

l'adage – Dubia in meliorem partem interpretari debent – est inapplicable aux contrats synallagmatiques où chaque 

contractant est à la fois créancier et débiteur".); D. TECHAKUMPHU, Interprétation de contrat en droit français et en droit 

thaïlandais, proefschrift Aix Marseille, 1981, 35 ("Dans les contrats synallagmatiques, où chaque contractant est à la fois 

créancier et débiteur, la maxime d' interprétation en faveur de la partie qui a contracté l!boligation reste sans application.") 

Expliciet contra: Frankrijk: M. Y. M. ALY, La logique de l'opération d'interprétation du contrat: Comparaison franco-

égyptienne, proefschrift Université de Paris-Nord, 2005, 196-197. 
2706 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 142-143; Y. HANNEQUART, 

"Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 143. 
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Hij legde deze uit aan de hand van een voorbeeld. Wanneer in een pachtovereenkomst 

ingevoegd is "que le fermier livrerait au bailleur, en certain temps, une certaine quantité de 

blé de ferme annuelle", zonder dat er uitgelegd is waar de overdracht plaats moet vinden, dan 

moet de clausule in die zin geïnterpreteerd worden "qu'elle devra se faire en la maison du 

fermier, à ceux qui y viendront chercher le blé de la part du bailleur".2707 

De gegeven invulling geeft aan het beding een uitleg in het voordeel van de landbouwer. Dit is 

de partij die zich verbonden heeft tot het leveren van graan. Op basis van dit voorbeeld 

concludeert men dat er voor POTHIER geen twijfel bestond over de gelijkstelling van de partij 

die zich ergens toe verbonden heeft met de schuldenaar, zodat, als tegenstelling, met de 

woorden "hij die bedongen heeft", wel de schuldeiser moest bedoeld zijn.2708 

 VOORKEUR VOOR SCHULDENAAR OP NIVEAU SPECIFIEKE CLAUSULE – Aangezien niet-

standaardcontracten, waarop contra stipulatorem van toepassing kan zijn, in de praktijk niet 

altijd door één partij zijn opgesteld, moet men bij toepassing van contra stipulatorem elk beding 

afzonderlijk bekijken en in elke clausule opnieuw nagaan wie "bedongen" dan wel "zich 

verbonden" heeft (nr. 723). Er moet dus beding per beding worden onderzocht wie voor de 

verbintenissen die in de clausule zijn neergelegd nu precies de debiteur is en wie de 

crediteur.2709 Uit de Franstalige versie van artikel 1162 BW kan men immers afleiden dat het 

niet de bedoeling is na te gaan wie de schuldenaar is van het contract als geheel, maar wel wie 

de debiteur is van de litigieuze clausule (nr. 724).  

b. Evaluatie van de invulling 

 PROMISSOR ALS DEBITEUR VAN DE VERBINTENIS KENT PROBLEMATISCHE TOEPASSING 

WANNEER MEN REKENING HOUDT MET HET EERSTE DEEL VAN ARTIKEL 1162 BW – Bekijkt 

men de contra stipulatorem-regel als een bepaling in het voordeel van de schuldenaar, dan 

hangt men, net als in de voorgaande gevallen, opnieuw een letterlijke invulling aan, zij het dan 

                                                 
2707 Frankrijk: R. J. POTHIER, Traité des Obligations, Parijs, Debure, 1764, n° 97. 
2708 E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 142-143; Y. HANNEQUART, 

"Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 143. 
2709 Cass. 27 april 1979, Arr. Cass. 1978-79, 1022; RW 1980-81, 1117, noot; Pas. 1979, I, 1016 ("Overwegende dat, nu eiseres 

(i.e. de firma L'Assurance Navale) zich verbonden heeft tot betaling van vergoeding van schade door verweerster ondergaan, 

dit beding van de overeenkomst, althans in het kader van artikel 1162 BW, moet worden uitgelegd te haren voordele".); 

Antwerpen 6 mei 1981, RHA 1981-82, 134 ("Dat trouwens geïntimeerden (= de verzekeringsmaatschappij), zich verbonden 

hebbend tot betaling van een vergoeding in geval van schade door appellante ondergaan, dit beding van de overeenkomst in 

het kader van artikel 1162 BW moet worden uitgelegd ten hare voordele."); Brussel 10 december 2002, JT 2003, 155 ("Que ce 

doute permet de recourir à la règle d'interprétation subsidiaire édictée par l'article 1162 CC aux termes duquel la convention 

s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation; qu'en l'espèce, c'est Archi-Graphie qui 

s'est obligée à payer le coût des éventuelles copies additionnelles; que c'est donc son interprétation qui peut être retenue."); 

Brussel 13 september 2011, TBH 2012 (samenvatting D. HAEX), 729 (Het hof oordeelde dat de interpretatie die de verkopers 

aan een earn-out-clausule gaven minstens twijfelachtig was en besloot dat de clausule daarom moest worden uitgelegd in het 

voordeel van de koper, omdat die zich verbond tot het betalen van de koopprijs (cf. artikel 1162 BW.)); Rb. Luik 6 juli 1961, 

JL 1961-62, 36 ("Attendu que la convention fait la loi des parties, mais en cas de clause douteuse, l'interprétation doit se faire 

au bénéfice du débiteur, article 1162 CC."); Rb. Luik 29 oktober 1987, JL 1988, 1039 ("Attendu que s'il existait un doute 

concernant le sens que les parties ont voulu donner au terme 'sommation', il conviendrait de retenir l'interprétation la plus 

favorable au défendeur qui a contracté l'obligation (article 1162 CC)."). Frankrijk: M. Y. M. ALY, La logique de l'opération 

d'interprétation du contrat: Comparaison franco-égyptienne, proefschrift Université de Paris-Nord, 2005, 197; J. GAUGUIER, 

De l'interprétation des actes juridiques, Parijs, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1898, 176. 
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wel met een andere focus. Logischerwijs komt men dan in dezelfde impasse terecht die ook bij 

de vorige uitwerkingen naar voor kwam: het eerste en tweede deel van het artikel zijn, wanneer 

men ze letterlijk invult, niet met elkaar verenigbaar (nrs. 720, 725 en 731).  

2. Interpretatie in het voordeel van de zwakke partij 

a. Invulling van de regel 

 PROMISSOR ALS ZWAKKE PARTIJ – Eén van de belangrijkste bestaansoorzaken van de contra 

stipulatorem-regel, is de wil om de zwakke partij in een rechtsverhouding te beschermen (nr. 

637). Vanuit het perspectief van deze ratio legis bekeken, is het logisch om zich, als criterium 

voor de invulling van de bepaling, eenvoudigweg te richten op de zwakke partij.2710 De partij 

die zich tot iets verbindt, bevindt zich in een inferieure situatie ten opzichte van de partij die 

bedingt, zodat een interpretatie tegen deze laatste een manier is om het evenwicht te herstellen. 

Op die manier neemt contra stipulatorem zijn plaats in tussen de andere regels van 

voorkeurinterpretatie, die de rechter ertoe verplichten de kant van de zwakste partij te kiezen, 

zoals de regel in favorem consumentis (bescherming voor de zwakke consument), contra 

venditorem (bescherming voor de zwakke koper), contra proferentem sensu stricto 

(bescherming voor de zwakke toetreder) en contra assicuratorem (bescherming voor de zwakke 

verzekerde).2711 Wanneer men de rechtspraak erop naslaat, ziet men dat de rechter in vele 

gevallen intuïtief in het voordeel van de zwakke partij oordeelt.2712 Hij staat dan niet letterlijk 

                                                 
2710 S. MOSSELMANS, "Interpretatie van legaten: de 'favor testamenti' en de stelregel 'potius ut valeat' versus de 'wil van de 

testator'" (noot onder Gent 29 september 1995), RW 1996-97, 822. Frankrijk: S. BEAUGENDRE, "A propos de l'interprétation 

d'un contrat d'assurance perte de loyers", AJDI 2002, 222; B. GELOT, Finalités et méthodes objectives d'interprétation des actes 

juridiques, Parijs, LGDJ, 2003, 265; D. HOUTCIEFF, "L'extension du domaine de la règle contra proferentem" (noot onder Cass. 

fr. (2e civ.) 1 juni 2011), Gaz. Pal. 2012, 21; M. LAMOUREUX, "L'interprétation des contrats de consommation", D. 2006, (2848) 

n° 4; H. LEMAIRE en A. MAURIN, "Droit français et principes du droit européen du contrat", PA 2004, (38) IV A 2; P. 

MALINVAUD en D. FENOUILLET, Droit des Obligations, Parijs, LexisNexis, 2012, 382; D. NOGUERO, "La détermination du 

contenu du contrat d'assurance par son interprétation", Gaz. Pal. 2011, (6) IB1. Expliciet contra: Frankrijk: P. STOFFEL-

MUNCK, "L'autonomie du droit contractuel de la consommation: d'une logique civiliste à une logique de régulation", RTD Com. 

2013, n° 37. DCFR: C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. HUET, M. STORME, S. SWANN, P. VARUL, 

A. VENEZIANO en F. ZOLL, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of 

Reference (DCFR), http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, 591.Rechtsvergelijkend: R. 

ZIMMERMANN, The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition, Kaapstad, Juta, 1990, 641. 
2711 J.-F. LECLERCQ en P. DE KOSTER, "Notions essentielles du droit des obligations contractuelles" in Traité pratique de droit 

commercial, Brussel, Kluwer, 2009, 340. Frankrijk: Versailles 12 juni 2008, n° 07/04201, www.dalloz.fr ("Que cette clause 

doit s'interpréter en faveur de l'assurée (article 1162 du code civil et L 133-2 du code de la consommation)."); Versailles 3 

september 2009, n° 07/04201 ("Qu'en présence d'une clause ambiguë, le doute doit profiter à l'assuré en application de l'article 

1162 du code civil et de l'article L 133-2 du code de la consommation."); S. BEAUGENDRE, "A propos de l'interprétation d'un 

contrat d'assurance perte de loyers", AJDI 2002, 222. 
2712 Cass. 27 oktober 1960, Arr. Cass. 1961, 180; Pas. 1961, I, 209; Rev. prat. not. b. 1962, 275; Cass. 24 januari 1984, De 

Verz. 1984, 675 ("Overwegende dat, ingeval van betwisting over de draagwijdte van een verzekeringsovereenkomst, bij de 

uitlegging ervan de regels van het burgerlijk recht moeten worden toegepast; dat, ingeval van twijfel, artikel 1162 BW van 

toepassing is zodat de overeenkomst ten nadele van hem die bedongen heeft, met name de verzekeraar, en ten voordele van 

hem die zich verbonden heeft, met name de verzekeringnemer, moet worden uitgelegd".); Antwerpen 6 januari 1986, RW 1986-

87, 675, noot T. VANSWEEVELT ("Overwegende dat op die wijze de kwestie gesteld wordt van de interpretatie van voormeld 

beding, dat in geval van twijfel dient te worden uitgelegd tegen geïntimeerde (= de verhuurder), overeenkomstig artikel 1162 

BW, des te meer daar het ten deze gaat om een toetredingscontract:"); Luik 16 september 1996, JT 1997, 183; RRD 1996, 583 

("Si la clause telle qu'elle est libellée dans l'acte authentique faisait naître un doute, encore faudrait-il, dans cette hypothèse, 

interpréter ladite clause et la convention en faveur de celui qui s'oblige et contre celui qui stipule, conformément à l'article 

1162 CC, soit, en l'espèce, en faveur des acheteurs."); Antwerpen 21 oktober 1996, AJT 1996-97, 351, noot B. WYLLEMAN 

("Dat overeenkomstig artikel 1162 BW de borgstelling dient geïnterpreteerd te worden in het voordeel van de borgstellers en 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
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stil bij de kwalificatie als "zwakke partij", terwijl hij toch een uitspraak in concreto doet in diens 

voordeel.  

Een zeer mooi voorbeeld vormt een geschil dat de omvang van een erfdienstbaarheid van 

uitweg betrof. De erfdienstbaarheid was gevestigd ten behoeve van achterliggende gronden. 

De eigenaars van het lijdend erf hadden een ijzeren staaf bevestigd boven de uitweg, zodat de 

achterliggende erven enkel toegankelijk waren voor gewoon personenvervoer en niet voor 

zwaar vervoer. De eigenaars van een achterliggend erf aanvaardden deze beperking niet. Noch 

uit de notariële akte, noch uit het aangehechte plan bleek wat de omvang van de betreffende 

erfdienstbaarheid was. Een interpretatie op basis van artikel 1162 BW drong zich dan ook op. 

De rechter oordeelde duidelijk in het voordeel van de zwakke, "lijdende" partij: "De 

verplichtingen van de eigenaar van het lijdend erf worden beoordeeld overeenkomstig artikel 

1162 BW, met het oog op het doel waarvoor de erfdienstbaarheid gevestigd werd, en worden 

strikt beperkt tot de behoeften van het heersend erf".2713 

b. Evaluatie van de invulling 

 PROMISSOR ALS ZWAKKE PARTIJ BETEKENT DAT VOOR ELK BEDING AFZONDERLIJK MOET 

NAGEGAAN WORDEN WIE ZWAKKE PARTIJ IS – De invulling van contra stipulatorem als een 

voorschrift uit te leggen in het voordeel van de zwakke partij, wordt door SIMLER bekritiseerd. 

Hij meent dat er bezwaarlijk een zwakke partij kan aangeduid worden in wederkerige 

contracten, omdat elke partij aan de oorsprong staat van enkele clausules en er op die manier 

een contractueel evenwicht ontstaat.2714 Deze redenering gaat echter niet op, omdat het niet 

aangewezen is om alle bedingen van een contract, bij de interpretatie ervan op basis van contra 

stipulatorem, over dezelfde kam te scheren.2715 Men mag niet in abstracto aangeven wie de 

                                                 
dus enkel als betrekking hebbend op de op het ogenblik van de ondertekening van de borgstelling (5 september 1979) bestaande 

leningen en openstaande facturen."); Gent 4 juni 2003, NJW 2004 (verkort), 700, noot F. BRULOOT ("Trouwens, zelfs indien er 

dienaangaande twijfel zou kunnen bestaan, zodat de behoefte aan interpretatie zich opdringt, verliest appellante uit het oog 

dat de overeenkomst moet worden uitgelegd ten nadele van hem die bedongen heeft (= appellante, namelijk de uitlener) en ten 

voordele van hem die zich verbonden heeft (= eerste en tweede geïntimeerde, namelijk de ontleners)."); Kh. Brussel 29 oktober 

1990, JLMB 1991, 61; T.Aann. 1991, 289, noot J. RENARD; T. Vred. 1991, 203 ("Que les clauses d'exclusion dans un contrat 

d'assurance s'interprètent en faveur de l'assuré."); Rb. Gent 18 december 1995, TGR 1996, 46, noot. Zie ook Hoog Comité 

van Toezicht 9 maart 1972, T. Aann. 1975, 63 ("Dat, zowel de interpretatie van het Bestuur als van de aannemer aanvaardbaar 

is, op basis van het bestek; dat deze twijfel, conform artikel 1162 BW, moet geïnterpreteerd worden in het voordeel van de 

aannemer."). Frankrijk: Nîmes 7 april 2009, n° 08/03829 ("Il ne s'agit pas pour le juge d'apprécier la portée et l'opposabilité 

d'une clause d'exclusion mais de vérifier si les conditions d'ouverture de la garantie sont réunies à la lecture des clauses les 

stipulant et, si besoin est tenant leur ambiguïté, de les interpréter en faveur de l'assuré au visa de l'article 1162 du Code 

Civil."); Reims 12 oktober 2010, n° 09/02866 ("Et attendu que l'article 1162 CC[…]; Qu'en vertu de cette règle 

d'interprétation, la clause litigieuse doit s'interpréter en faveur des preneurs."); Versailles 23 juni 2011, n° 10/01721 

(Interpretatie in het voordeel van de huurder); Parijs 27 november 2012, n° 07/17792 ("Considérant qu'en application de 

l'article 1162 du Code civil, la clause doit s'interpréter en faveur de l'assuré."); Riom 18 december 2012, n° 12/01330 ("[…] 

doit être interprétée, en vertu de l'article 1162 du code civil […]; qu'en effet interpréter la clause dans un autre sens […] 

conduirait à considérer que les parties avaient entendu stipuler une contrepartie financière dérisoire, ce qui ne serait pas en 

faveur du salarié."). 
2713 Rb. Gent 18 december 1995, TGR 1996, 46, noot. 
2714 Frankrijk: P. SIMLER, "J.-Cl. Civ. Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. 

L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 57. 
2715 Luik 25 april 1996, JLMB 1996, 1369, noot P. WÉRY ("Chacune des obligations de la convention doit être envisagée 

isolément pour être entendue dans un sens favorable à la partie qui doit l'assumer."); E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats 

en droit belge" in L'interprétation en droit. Approche pluridisciplinaire, Brussel, Facultés universitaires Saint-Louis, 1978, 

313; A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 310, n° 7, voetnoot 20; A. CRUQUENAIRE, 

"L'incidence du droit commun des obligations sur les règles d'interprétation préférentielle: réflexions à partir de l'exemple des 

contrats relatifs au droit d'auteur", TBBR 2008, 599; A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 
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stipulator van het contract is en wie de promissor. Integendeel, men moet bij elk beding 

afzonderlijk in concreto nagaan wie de zwakke partij is, die bescherming verdient, en in het 

voordeel van wie de interpretatie moet gebeuren.2716 

 PROMISSOR ALS ZWAKKE PARTIJ KENT PROBLEMATISCHE TOEPASSING WANNEER MEN TE 

MAKEN HEEFT MET COMPLEXE OF NEUTRALE CLAUSULES – Dit neemt niet weg dat een 

invulling in het voordeel van de zwakke partij soms problematisch is. Het is immers niet altijd 

mogelijk om aan te wijzen wie zwak en wie sterk is met betrekking tot een bepaalde clausule. 

Een parallel kan hier getrokken worden met de invulling in het nadeel van de partij die voordeel 

haalt uit een clausule (nr. 732). Bedingen kunnen zodanig complex zijn, en bestaan uit 

voordelen voor beide partijen, dat men niet met zekerheid kan aangeven in het voordeel van 

wie het beding in zijn algemeenheid werkt, of welke partij in het beding een zwakke positie 

bekleerdt. Hetzelfde geldt voor neutrale bedingen: naargelang de partij die ze inroept kunnen 

ze nu eens in het voordeel van de ene partij, dan weer in het voordeel van de andere partij 

werken en afhankelijk van het geschil verschilt de partij die als zwak en diegene die als sterk 

aangemerkt wordt.  

 PROMISSOR ALS ZWAKKE PARTIJ BEPLEIT BIJ INTERPRETATIE TESTAMENTEN, WAARBIJ DE 

ZWAKKE PARTIJ MOET GEZOCHT WORDEN IN DE VERHOUDING TUSSEN DE BEGUNSTIGDEN 

VAN HET TESTAMENT – MOSSELMANS bepleit de lezing van contra stipulatorem als een 

interpretatie in het voordeel van de zwakke partij voor testamenten.2717 Spreekt men van een 

"zwakke partij", dan lijkt dit op het eerste zicht te doelen op ofwel de testator, ofwel de 

begunstigde van het testament. Een dergelijke invulling zou dus in theorie een interpretatie in 

het nadeel van de testator teweeg kunnen brengen, met name wanneer de begunstigde in een 

                                                 
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 

2010, 22; E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 143; E. DIRIX en A. VAN 

OEVELEN, "Kroniek van het verbintenissenrecht (1985-1992)", RW 1992-93, 1222; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. 

CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-26; 

Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 143; R. 

KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. DE TEMMERMAN, "Overzicht van rechtspraak: Verbintenissen (1981-1992)", TPR 1994, 

452; J.-F. LECLERCQ en P. DE KOSTER, "Notions essentielles du droit des obligations contractuelles" in Traité pratique de droit 

commercial, Brussel, Kluwer, 2009, 342; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 3. Uitlegging en implementatie 

van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-137; S. 

STIJNS, D. VAN GERVEN en P. WERY, "Chronique de jurisprudence. Les obligations: les sources (1985-1995)", JT 1996, 717; 

P. VAN OMMESLAGHE, "Examen de jurisprudence. Les obligations (1974-1982)", RCJB 1986, 174; P. WERY, "L'interprétation 

des contrats d'adhésion en cas d'ambiguïté ou d'obscurité de leurs clauses" (noot onder luik 26 april 1996), JLMB 1996, 1373; 

P. WERY, Droit des obligations, vol. I, Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 402. Frankrijk: M. MOREAU, 

"L'interprétation des conventions collectives de travail: à qui profite le doute?" in Droit social 1995, (171) I A. Nederland: 

Zie, met betrekking tot de toepassing van artikel 1385 oud Nederlands BW op elk beding afzonderlijk: E. J. H. SCHRAGE, 

"Contra proferentem", VrA 2005, 45. Contra: België: L. CORNELIS, "Les clauses d'exonération de responsabilité couvrant la 

faute personnelle et leur interprétation" (noot onder Cass. 22 maart 1979), RCJB 1981, 218. CORNELIS geeft weer dat artikel 

1162 BW enkel toepassing mag vinden wanneer er twijfel bestaat over de draagwijdte van de volledige overeenkomst, omdat 

een enkele clausule de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen niet kan weergeven.  
2716 A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 310-311. 
2717 S. MOSSELMANS, "Interpretatie van legaten: de 'favor testamenti' en de stelregel 'potius ut valeat' versus de 'wil van de 

testator'" (noot onder Gent 29 september 1995), RW 1996-97, 822. Zie ook A. VAN DEN BOSSCHE, "De uitlegging van een 

testament", TEP 2011, 308. VAN DEN BOSSCHE is het niet eens met MOSSELMANS, omdat artikel 1162 BW volgens hem 

duidelijk een regel is voor wederkerige overeenkomsten, waar de voorkeur gegeven wordt aan diegene die nog moet presteren, 

iets wat men in testamenten niet onmiddellijk kent. 
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geschil als de zwakke partij zou beschouwd worden. Dit lijkt echter moeilijk te verzoenen met 

de vermoedelijke wil van de schenker of testator. MOSSELMANS doelt echter niet op de zwakke 

partij in de verhouding testator-erfgenaam, maar wel in de verhouding tussen de verschillende 

personen die iets erven onderling.2718  

De aanleiding van zijn noot was een arrest over een betwisting van een legaat, geformuleerd 

in een testament: "Ik wil dat alles wat ik op de dag van mijn overlijden nalaat tussen mijn 

erfgenamen verdeeld wordt in gelijke delen, nl. voor de ene helft aan mijn zoon O. en voor de 

wederhelft aan mijn kleinzoon I., met dien verstande dat geheel de eigendom te D. H., met 

geheel de inboedel, aan mijn kleinzoon I. aanbedeeld wordt, op voorwaarde dat hij binnen drie 

maanden na mijn overlijden een bedrag van 500 000 fr. uitbetaalt aan mijn zoon O.. Ingeval 

O. weigert dit testament uit te voeren, dan onterf ik hem van een kindsgedeelte, nl. één derde, 

dat ik vermaak aan I.." De testator was, na de dood van haar echtgenoot, volgens het 

huwelijksvermogensrecht, als langstlevende echtgenote, voor de helft onverdeeld eigenares 

gebleven van het onroerend goed in D. H., dat deel uitmaakte van de nalatenschap van haar 

overleden echtgenoot. De andere helft kwam haar in vruchtgebruik toe. De blote eigendom van 

het goed was verdeeld tussen O. en I.. De rechter oordeelde dat het onmogelijk was de 

bedoeling van de testatrice te achterhalen. Aan de ene kant kon ze een verdeling van de 

nalatenschap in twee gelijke delen bedoeld hebben, waarbij het onroerend goed dan in de kavel 

van I. moest vallen. Het was echter ook mogelijk dat ze zich niet bewust was van het feit dat 

zowel O. als I. blote eigenaars waren van de helft van het onroerend goed, zodat zij enkel over 

het andere deel kon beschikken. De rechter oordeelde dat er niet tot een last kon besloten 

worden en dat de aanbedeling van het goed aan I. niet kon worden uitgevoerd.2719 

MOSSELMANS voerde in zijn noot aan dat het in een dergelijke zaak, op basis van artikel 1162 

BW, aangewezen was "de interpretatie mee te geven die het meest dienend is voor de zwakkere 

partij, namelijk O. (in casu tegelijk erfgenaam en zwakkere partij in de formulering van het 

legaat)."2720  

Deze invulling van de contra stipulatorem-regel is, voor deze verhouding, inderdaad in theorie 

mogelijk. In de praktijk rijst er vaak het probleem dat het moeilijk aan te duiden valt wie nu 

juist de zwakke partij is. Hierbij hanteert men dan de richtlijn dat de erfgenaam als zwakke en 

de legataris als sterke partij gezien moet worden.2721 De erfgenaam, die aanspraak mag maken 

op de resterende goederen die deel uitmaken van de nalatenschap, na uitkering van de specifieke 

legaten, kan immers gelijk gesteld worden met de debiteur: op hem ligt immers de plicht de 

                                                 
2718 S. MOSSELMANS, "Interpretatie van legaten: de 'favor testamenti' en de stelregel 'potius ut valeat' versus de 'wil van de 

testator'" (noot onder Gent 29 september 1995), RW 1996-97, 822. 
2719 Gent 29 september 1995, RW 1996-97, 818, noot S. MOSSELMANS. 
2720 S. MOSSELMANS, "Interpretatie van legaten: de 'favor testamenti' en de stelregel 'potius ut valeat' versus de 'wil van de 

testator'" (noot onder Gent 29 september 1995), RW 1996-97, 822; M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, 

"Testamenten", TPR 1999, 984. 
2721 T. DE VOGELAERE, Testamenten anno 2013. Balanceren op de grenzen van de wilsautonomie, Gent, Larcier, 2013, 67; S. 

MOSSELMANS, "Interpretatie van legaten: de 'favor testamenti' en de stelregel 'potius ut valeat' versus de 'wil van de testator'" 

(noot onder Gent 29 september 1995), RW 1996-97, 822; D. STERCKX, "La lettre et l'esprit des dernières volontés", Rev.not.b. 

2009, 345. Frankrijk: R. LE GUIDEC, "Fasc. 10: Dontations et testaments – institution d'héritier et legs – Catégoriets. Eléments 

constitutifs. Modalités" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 17. Contra België: Rb. Gent 27 april 1955, T. Not. 1956, 163 

("Overwegende dat de gewraakte beschikkingen aldus hun uitwerking volkomen behouden, terwijl een zich niet opdringende 

interpretatie ten nadele van de wettige erfgenamen wordt vermeden (artikelen 1157 en 1162 BW."), waarbij aan artikel 1157 

BW en artikel 1162 BW dezelfde draagwijdte werd toegedicht. 
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legaten te overhandigen.2722 Deze aanbeveling is echter nogal problematisch, aangezien de 

interpretator, op basis van de regel die een uitleg voorschrijft in de zin dat bepaling wettig is of 

gevolg heeft, een interpretatie in het voordeel van de legataris en in het nadeel van de erfgenaam 

moet aanwenden.2723 Vult men contra stipulatorem in als een richtlijn die een uitlegging in het 

voordeel van de erfgenaam beschrijft, dan is deze interpretatieregel dus strijdig met de regel die 

een uitleg voorschrijft in de zin dat bepaling wettig is of gevolg heeft. De oplossing die men 

hiervoor soms aandraagt, bestaat erin de regel die een uitleg voorschrijft in de zin dat bepaling 

wettig is of gevolg heeft, van toepassing te maken op het al dan niet bestaan van een legaat, en 

contra stipulatorem op de draagwijdte van het legaat.2724 Een dergelijke aanpak is echter 

onmogelijk te volgen, aangezien de regel die een uitleg voorschrijft in de zin dat bepaling wettig 

is of gevolg heeft, als interpretatieregel die erop gericht is de partijwil te achterhalen, steeds 

voorrang moet hebben op contra stipulatorem. Deze insteek komt daarnaast nogal vreemd over: 

waarom zou men immers op basis van een brede interpretatie tot het bestaan van een legaat 

besluiten, om in een volgende fase te besluiten dat de draagwijdte van het legaat zo smal 

mogelijk moet zijn, omdat het moet uitgelegd worden in het voordeel van de erfgenaam?2725 

Bovendien lijkt de keuze voor deze invulling van contra stipulatorem nogal arbitrair: waarom 

zou de erfgenaam de zwakke partij zijn?2726 Enkel omdat hij debiteur is van de verbintenis de 

legaten te overhandigen? Het blijft aldus aan te raden in elk specifiek geval na te gaan wie de 

zwakke partij is. Hierbij moet benadrukt worden dat de vraag naar de juiste invulling van contra 

stipulatorem voor testamenten een eerder theoretisch probleem uitmaakt. In de praktijk blijkt 

bij interpretatieproblemen in testamenten, wanneer de werkelijke wil van de testator niet te 

vinden is, de regel die een uitleg voorschrijft in de zin dat bepaling wettig is of gevolg heeft, 

bijna altijd doorslaggevend. 

D. Besluit: juiste lezing van contra stipulatorem-regel 

 MOGELIJKE OPLOSSING VOOR DE ONVERZOENBAARHEID VAN DE TWEE ONDERDELEN VAN DE 

CONTRA STIPULATOREM-BEPALING, NAMELIJK "EN" LEZEN ALS "OF", MOET AFGEWEZEN 

WORDEN – Zowel in rechtspraak als in rechtsleer komen uiteenlopende invullingen van de 

contra stipulatorem-regel naar voor. Soms zijn er zelfs meerdere lezingen door elkaar te vinden 

                                                 
2722 Frankrijk: Cass. fr. (1e civ.) 28 maart 1995, www.dalloz.fr ("Qu'aux termes de l'article 1162 du même Code, dans le doute 

l'acte s'interprète en faveur du débiteur c'est-à -dire, s'agissant d'un testament contenant des legs, en faveur du légataire 

universel chargé de délivrer ces legs."). 
2723 T. DE VOGELAERE, Testamenten anno 2013. Balanceren op de grenzen van de wilsautonomie, Gent, Larcier, 2013, 67; S. 

MOSSELMANS, "Interpretatie van legaten: de 'favor testamenti' en de stelregel 'potius ut valeat' versus de 'wil van de testator'" 

(noot onder Gent 29 september 1995), RW 1996-97, 822. Frankrijk: R. LE GUIDEC, "Fasc. 10: Dontations et testaments – 

institution d'héritier et legs – Catégoriets. Eléments constitutifs. Modalités" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 17. 
2724 S. MOSSELMANS, "Interpretatie van legaten: de 'favor testamenti' en de stelregel 'potius ut valeat' versus de 'wil van de 

testator'" (noot onder Gent 29 september 1995), RW 1996-97, 822; D. STERCKX, "La lettre et l'esprit des dernières volontés", 

Rev.not.b. 2009, 345. Frankrijk: L. JOSSERAND, Cours de droit positif français, III, Parijs, Sirey, 1938, n°1553; R. LE GUIDEC, 

"Fasc. 10: Dontations et testaments – institution d'héritier et legs – Catégoriets. Eléments constitutifs. Modalités" in 

JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 17. 
2725 T. DE VOGELAERE, Testamenten anno 2013. Balanceren op de grenzen van de wilsautonomie, Gent, Larcier, 2013, 67. 
2726 M. PUELINCKX-COENE, R. BARBAIX en N. GEELHAND, "Testamenten", TPR 1999, 984. 
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in één en dezelfde uitspraak.2727 Uit een onderzoek van de verschillende lezingen, is gebleken 

dat ze allemaal met problemen te kampen hebben. Het grootste probleem is het feit dat de twee 

componenten van contra stipulatorem, zoals geformuleerd in artikel 1162 BW, in vele gevallen 

contradictoir zijn. De vraag rijst welke invulling van de besproken invullingen van contra 

stipulatorem de juiste is. Een mogelijke oplossing voor de onverzoenbaarheid tussen de twee 

onderdelen, wordt aangedragen door LECLERCQ en DE KOSTER: volgens hen is het woord "en" 

in artikel 1162 BW, dat de twee zinsdelen met elkaar verbindt, in feite disjunctief, zodat de term 

moet gelezen worden alsof er "of" stond.2728 De auteurs maken er verder geen woorden aan vuil, 

maar men kan verder bouwen op deze idee. Twee pistes liggen dan open. Een eerste piste 

bestaat erin de rechter de mogelijkheid te bieden zelf te kiezen op welk van de twee onderdelen 

van de bepaling hij zich wil richten. Op die manier heeft hij een grote discretionaire 

bevoegdheid. Dit brengt voor de partijen echter heel wat onzekerheden met zich mee. Op welk 

gedeelte moet de rechter zich dan immers beroepen? Als hij zelf de vrije keuze heeft, draagt dit 

bij tot rechtsonzekerheid, wat natuurlijk moet vermeden worden. Een betere mogelijkheid die 

ontstaat wanneer men de "en" als een "of" leest, is het opmaken van een hiërarchie. In dat geval 

kiest men ervoor om, als algemene regel, het eerste, dan wel het tweede zinsdeel van de contra 

stipulatorem-regel als prioritair te beschouwen. Enkel wanneer deze bepaling geen uitkomst 

biedt, moet men dan het tweede deel inroepen en vice versa. In de praktijk brengt een dergelijke 

lezing echter geen zoden aan de dijk. De problematische invulling van contra stipulatorem ligt 

net in de combinatie van de twee onderdelen, op zich zijn beide onderdelen perfect toepasbaar. 

Het aanbrengen van een hiërarchie tussen de componenten, waarbij eerst naar de ene en 

subsidiair naar de andere component moet gekeken worden, is dan ook overbodig. In de praktijk 

geeft het hiërarchisch hoger staand onderdeel immers in elk geval een oplossing aan het beding, 

zodat men volledig voorbijgaat aan de andere component.  

 MOGELIJKE OPLOSSING VOOR DE ONVERZOENBAARHEID VAN DE TWEE ONDERDELEN VAN DE 

CONTRA STIPULATOREM-BEPALING, NAMELIJK WERKING VAN DE REGEL BEPERKEN, MOET 

AFGEWEZEN WORDEN – CORNELIS brengt een andere oplossing aan om aan de incoherentie 

tussen de twee delen van de bepaling te ontsnappen. Hij bepleit de lezing van de contra 

stipulatorem-regel als interpretatiebepaling in het voordeel van de schuldenaar, en voegt de 

kanttekening toe: "de regel kan alleen gelden wanneer de schuldeiser (van de in aanmerking 

komende verbintenis) het litigieus beding in de verbintenis heeft doen opnemen".2729 CORNELIS 

                                                 
2727 Luik 28 juni 2005, RGAR 2007, n° 14.275, noot (tegen de redacteur van het contract: "Que l'article 1162 du Code civil 

relatif à l'interprétation des conventions commande une interprétation 'contre celui qui a stipulé'; que les compagnies 

d'assurances qui offrent à l'adhésion de leurs assurés des contrats qu'elles ont rédigés et dont les clauses types ne sont pas 

susceptibles de négociations conventionnelles, sont les 'stipulateurs.'" In het voordeel van de debiteur: "Que les contrats 

d'assurance doivent être interprété en faveur de l'assuré qui s'oblige à payer les primes en vue de se couvrir contre un aléa." 

Kh. Brussel 29 oktober 1990, JLMB 1991, 61; T.Aann. 1991, 289, noot J. RENARD; T. Vred. 1991, 203 ("Que les clauses 

d'exclusion dans un contrat d'assurance s'interprètent en faveur de l'assuré;Qu'au sens de l'article 1162 du code civil, celui 

qui bénéficie d'une clause d'exclusion est en effet, quant à cette clause, celui qui a stipulé tandis que l'autre partie est celle qui 

a contracté l'obligation."). 
2728 J.-F. LECLERCQ en P. DE KOSTER, "Notions essentielles du droit des obligations contractuelles" in Traité pratique de droit 

commercial, Brussel, Kluwer, 2009, 341. 
2729 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 281. 
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beperkt aldus het toepassingsgebied van de regel. Hij bekijkt de regel met een focus op de tekst 

van het tweede deel van artikel 1162 BW: daar staat immers dat uitlegging moet gebeuren in 

het voordeel van de persoon die zich heeft verbonden, i.e. de debiteur. Hier gaat natuurlijk 

logischerwijs een interpretatie in het nadeel van de crediteur mee gepaard. Slaat men artikel 

1162 BW erop na, dan ziet men echter dat daar letterlijk staat dat een interpretatie in het nadeel 

van de bedinger moet gebeuren. Wanneer men de letter van het artikel volgt, betekent dit dat 

artikel 1162 BW enkel toepassing kan vinden wanneer de schuldeiser de bedinger is, dus alleen 

met betrekking tot clausules die de schuldeiser in het contract heeft geïncorporeerd.2730 

Wanneer een schuldenaar aan de oorsprong staat van de redactie van een beding waarin een 

door hem verschuldigde verbintenis is neergelegd, is de bedinger en de partij die zich verbonden 

heeft, verenigd in één en dezelfde persoon, zodat het toepassingsgebied van artikel 1162 BW 

wordt verlaten.2731 Dezelfde redenering gaat dan op voor verbintenissen uit eenzijdige 

wilsuiting, zoals bijvoorbeeld patronaatsverklaringen en sweepstakes.2732 Ook hier is de partij 

die zich verbindt immers dezelfde als de bedinger, zodat er bij een letterlijke toepassing van de 

contra stipulatorem-regel tegelijkertijd een interpretatie in het voor- en in het nadeel van de 

belover zou moeten gebeuren, wat natuurlijk onmogelijk is. De redenering van CORNELIS biedt 

inderdaad een oplossing om de twee componenten van contra stipulatorem met elkaar te 

verzoenen. Het buiten beschouwing laten van de regel wanneer niet de schuldeiser het litigieuze 

beding in de verbintenis heeft doen opnemen, lijkt echter wat overdreven. Dit beperkt immers 

de draagwijdte van artikel 1162 BW gevoelig. Het artikel vormt op zich een ultimum remedium, 

zodat het aangewezen is het een zo breed mogelijk toepassingsgebied te laten hebben, omdat er 

anders voor de interpretator geen mogelijkheden meer openstaan om tot een oplossing voor een 

interpretatiegeschil te komen.  

 GOEDE OPLOSSING VOOR DE ONVERZOENBAARHEID VAN DE TWEE ONDERDELEN VAN DE 

CONTRA STIPULATOREM-BEPALING: ÉÉN VAN BEIDE ONDERDELEN AAN DE KANT SCHUIVEN – 

Het lijkt dan ook de beste optie om geen hiërarchie tussen de componenten vast te leggen, noch 

het toepassingsgebied van contra stipulatorem te beperken, maar eenvoudigweg de focus te 

leggen op één van beide delen, en het andere onderdeel zonder meer aan de kant te schuiven. 

Enkel op die manier is er plaats voor een volledig coherente invulling van de contra 

stipulatorem-bepaling. 

 FOCUS OP HET TWEEDE DEEL VAN DE BEPALING IS NODIG, OMDAT FOCUS OP EERSTE DEEL 

ANDERE PROBLEMEN BIEDT DAN LOUTER DE CONFRONTATIE MET HET TWEEDE DEEL – De 

focus moet dan gelegd worden op het tweede deel van de bepaling. Zelfs zonder confrontatie 

met het tweede onderdeel, blijkt een interpretatie in het nadeel van de stipulator, of dat nu de 

redacteur is van de gehele rechtshandeling, dan wel van het litigieuze beding, of de partij die 

voordeel haalt uit een clausule, immers op fundamentele problemen te stuiten. Als een lezing 

                                                 
2730 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 281. 
2731 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 281. 
2732 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 281. 
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met inachtname van beide onderdelen onmogelijk is, en ook het eerste deel van de regel geen 

uitweg biedt, rest er geen andere oplossing dan te focussen op het tweede deel van de bepaling.  

 CONTRA STIPULATOREM MOET INVULLING KRIJGEN ALS INTERPRETATIEREGEL IN HET 

VOORDEEL VAN DE DEBITEUR VAN DE VERBINTENIS – Legt men de focus op het tweede deel 

van de bepaling, dan moet de regel ofwel invulling krijgen in het nadeel van de debiteur, ofwel 

in het nadeel van de zwakke partij. Aangezien het niet altijd mogelijk om aan te wijzen wie 

zwak en wie sterk is met betrekking tot een bepaalde clausule, kent de invulling in het voordeel 

van de zwakke partij soms praktische problemen (nrs. 738 en volgende). Deze lezing moet 

bijgevolg afgewezen worden. Dan rest enkel de invulling van contra stipulatorem als een 

interpretatieregel in het voordeel van de debiteur. Uit de analyse van de regel is gebleken dat 

deze lezing geen ander problematisch aspect had dan de onverzoenbaarheid met het eerste deel 

van contra stipulatorem. Aangezien het eerste onderdeel aan de kant moet geschoven worden, 

kent deze toepassing van de bepaling geen enkel probleem. De invulling van de contra 

stipulatorem-regel in het voordeel van de debiteur blijkt in de praktijk de best mogelijke lezing. 

Deze is compatibel met de letterlijke woorden van het tweede onderdeel van contra 

stipulatorem en met de ratio legis ervan. Contra stipulatorem vraagt dus steeds een uitlegging 

in het voordeel van de schuldenaar, ook al is deze de partij die het contract heeft opgesteld.2733 

Het mag dan ook geen verwondering wekken dat de Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 

2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations 

de vroegere bepaling van artikel 1162 CC in deze zin heeft aangepast en contra stipulatorem 

nu als volgt omschrijft: "Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier 

et en faveur du débiteur."2734 Deze herformulering kan toegejuichd worden.  

D. PLAATS IN DE HIËRARCHIE VAN DE INTERPRETATIEREGELS 

§1. Voorrang van regel in favorem consumentis 

 ABSOLUTE VOORRANG VOOR REGEL IN FAVOREM CONSUMENTIS WEGENS PRIMAUTEIT 

EUROPEES RECHT – De interpretatieregel in het voordeel van de consument is een regel van 

voorkeurinterpretatie, maar verschilt van de andere regels van voorkeurinterpretatie in de zin 

dat deze bepaling niet subsidiair is. De bepaling heeft voorrang op alle andere 

interpretatieregels.2735 Meer zelfs, in feite is er van enige hiërarchie zelfs geen sprake: "il ne 

                                                 
2733 E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats écrits vue à travers le contrat d'assurance", De Verz. 1980, 289. 
2734 Frankrijk: artikel 1190, 1e zin nieuw CC. 
2735 A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 316; A. CRUQUENAIRE, "L'incidence du droit commun 

des obligations sur les règles d'interprétation préférentielle: réflexions à partir de l'exemple des contrats relatifs au droit 

d'auteur", TBBR 2008, 603; A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation la plus favorable au consommateur, principe efficace ou gadget 

inutile?" (noot onder Luik 27 maart 2012), For.ass. 2013, 139; P. ERNEUX, "Promotions immobilières et protection du 

consommateur. Pratique contractuelle des ventes d'immeubles et loi sur les pratiques du commerce", Jurim Pratique 2008, 186; 

S. LEBEAU, "L'application de la LPMPC à la location immobilière", Jurim Pratique 2012, 216; R. STEENNOT, "Interpretatie in 

het voordeel van de consument" (noot onder Vred. Zelzate 30 juni 2009), T.Vred. 2012, 358; R. STEENNOT, "Art. VI.37 WER" 

in Handels- en economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Wetboek Economisch Recht, Boek 

VI., Titel 3. Overeenkomsten met consumenten, Mechelen, Kluwer, losbl., 4; P. WERY, "L'interprétation contra profèrentem" 

(noot onder Bergen 13 januari 2005), JLMB 2005, 1050. Contra I. SAMOY, "Het toepassingsdomein van de verschillende 

koopregelingen in kaart gebracht (gemeenrechtelijke koop, consumentenkoop en internationale koop), met bijzondere aandacht 
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s'ajoute aux règles du code civil. Il s'y substitue purement et simplement pour régir seul 

l'interprétation des contrats de consommation. Ainsi, s'il n'existe pas moins de neuf articles du 

code civil sur l'interprétation des contrats, […] il semble bien qu'il n'en existe désormais qu'une 

pour régir l'interprétation des contrats de consommation, réduisant cette opération à 

l'application d'un principe fort simple: faveur pour le consommateur, sanction pour le 

professionnel".2736 In Nederland komt deze voorrang sterk naar voor in de benaming van de 

regel. Onder de overkoepelende benaming "contra proferentem" bestaat daar enerzijds de 

contra proferentem-regel, de dwingende rechtsregel in favorem consumentis, en anderzijds het 

contra proferentem-gezichtspunt, dat de andere bepalingen van voorkeurinterpretatie omvat, 

die geen dwingende rechtsregels zijn.2737 Deze voorrang komt voort uit het imperatieve karakter 

                                                 
voor gemengd gebruik en gemengde overeenkomsten", TBBR 2009, 80. Volgens SAMOY had de WHPC – en per analogie ook 

de WMPC en boek VI WER – met de andere regelingen aangaande de koop een verhouding van alternativiteit, zodat de WHPC 

geen voorrang heeft op andere wetgeving, maar ernaast kan toegepast worden. Als illustratie haalt SAMOY de informatieregel 

van artikel 1602, alinea 1 BW aan. Volgens haar gaat het om een algemene regel die een verdere concrete invulling krijgt via 

het vroegere artikel 30 WHPC en kunnen beide naast elkaar worden ingeroepen. Frankrijk: M. LAMOUREUX, "L'interprétation 

des contrats de consommation", D. 2006, (2848) n° 2. Contra: B. BOULOC, "Conditions générales des contrats. Clause ambiguë. 

Interprétation. Sens favorable au consommateur", RTD Com. 2003, 559: "En se fondant sur l'article L. 133-2, alinéa 2 du code 

de la consommation, elle rappelle que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs 

s'interprètent en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Elle aurait pu aussi 

citer l'article 1162 du code civil qui fixe les règles d'interprétation de tout contrat"; M. Y. M. ALY, La logique de l'opération 

d'interprétation du contrat: Comparaison franco-égyptienne, proefschrift Université de Paris-Nord, 2005, 234: "Ce texte est 

proche, dans sa philosophie, de l'article 1162 du Code civil. Les deux testes ont un caractère subsidiaire, par conséquent, les 

tribunaux ne peuvent les prendre en compte qu' à défaut d'une autre règle d'interprétation du contrat". Nederland: W. D. H. 

ASSER, "Uitleg van verzekeringsovereenkomsten in cassatie. Opmerkingen naar aanleiding van HR 31 maart 2000, NJ 2000, 

357" in T. HARTLIEF en M. M. MENDEL (eds.), Verzekering en maatschappij, Deventer, Kluwer, 2000, 24; M. ASSER, P. 

CLAUSING en J. H. WANSINK, Bijzondere Overeenkomsten. De Verzekeringsovereenkomst, Deventer, Kluwer, 2007, 265; J. 

HIJMA, Algemene voorwaarden, Deventer, Kluwer, 2010, 33-34; M. B. M. LOOS, Consumentenkoop, Deventer, Kluwer, 2004, 

35; F. H. J. MIJNSSEN, Verzekering, Deventer, Kluwer, 2012, 24; C. M. D. S. PAVILLON, "De wisselende betekenis van de 

Richtlijn oneerlijke bedingen in de Nederlandse rechtspraak: een drieluik", VrA 2006, 40; T. H. TANJA-VAN DEN BROEK, "Een 

kwestie van uitleg", WPNR 2002, 432; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 

40; J. M. VAN DUNNÉ, Verbintenissenrecht. Deel 1. Contractenrecht, Deventer, Kluwer, 2001, 227; M. M. VAN ROSSUM, "Uitleg 

van algemene voorwaarden" in B. WESSELS, R. H. C. JONGENEEL en M. L. HENDRIKSE, Algemene Voorwaarden, Deventer, 

Kluwer, 2006, 60. Contra: J. P. HEERING, "Contra proferentem: uitlegregel of gezichtspunt", WPNR 2003, 99-102; C. M. D. S. 

PAVILLON, "De wisselende betekenis van de Richtlijn oneerlijke bedingen in de Nederlandse rechtspraak: een drieluik", VrA 

2006, 35, met verwijzing naar rechtspraak. 

Engeland: P. BRITTON, "The architect, the banker, his wife and the adjudicator: construction and the changing law of unfair 

contract terms", Const. L.J. 2006, 25-26. Contra: AJ Building and Plastering Ltd v Turner [2013] EWHC 484 (QB); [2013] 

WL 617792, §47, 53-54: "If the normal principles of construction led to a firm conclusion as to the meaning of a document, 

there would be no room for reg.7(2) to apply. However, if the process of construction did not lead to a firm conclusion and the 

court was left with two or more interpretations that it could not reject on other grounds, reg.7(2), which is not materially 

different from the contra proferentem rule, would operate as a tie-breaker." 
2736 Frankrijk: M. LAMOUREUX, "L'interprétation des contrats de consommation", D. 2006, (2848) n° 2.  
2737 Nederland: W. D. H. ASSER, "Uitleg van verzekeringsovereenkomsten in cassatie. Opmerkingen naar aanleiding van HR 

31 maart 2000, NJ 2000, 357" in T. HARTLIEF en M. M. MENDEL (eds.), Verzekering en maatschappij, Deventer, Kluwer, 2000, 

24; M. ASSER, P. CLAUSING en J. H. WANSINK, Bijzondere Overeenkomsten. De Verzekeringsovereenkomst, Deventer, Kluwer, 

2007, 265; J. HIJMA, Algemene voorwaarden, Deventer, Kluwer, 2010, 33-34; M. B. M. LOOS, Consumentenkoop, Deventer, 

Kluwer, 2004, 35; F. H. J. MIJNSSEN, Verzekering, Deventer, Kluwer, 2012, 24; C. M. D. S. PAVILLON, "De wisselende 

betekenis van de Richtlijn oneerlijke bedingen in de Nederlandse rechtspraak: een drieluik", VrA 2006, 40; T. H. TANJA-VAN 

DEN BROEK, "Een kwestie van uitleg", WPNR 2002, 432; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars 

Aequi Libri, 2009, 40; J. M. VAN DUNNÉ, Verbintenissenrecht. Deel 1. Contractenrecht, Deventer, Kluwer, 2001, 227; M. M. 

VAN ROSSUM, "Uitleg van algemene voorwaarden" in B. WESSELS, R. H. C. JONGENEEL en M. L. HENDRIKSE, Algemene 

Voorwaarden, Deventer, Kluwer, 2006, 60. Contra: J. P. HEERING, "Contra proferentem: uitlegregel of gezichtspunt", WPNR 

2003, 99-102; C. M. D. S. PAVILLON, "De wisselende betekenis van de Richtlijn oneerlijke bedingen in de Nederlandse 

rechtspraak: een drieluik", VrA 2006, 35, met verwijzing naar rechtspraak. 
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van de regel en uit het doel de consument te beschermen.2738 Bovendien is het een lex specialis 

die afwijkt van, en voorrang krijgt op, de lex generalis die de algemene interpretatieregels 

zijn.2739 Deze rechtvaardiging van de voorrang van de bepaling geldt niet ten opzichte van alle 

andere interpretatieregels. De voorrang op de regel contra proferentem senso stricto, op de 

bepaling contra assicuratorem en op de regel contra venditorem kan niet op deze grondslag 

steunen, aangezien deze regels er zelf ook op gericht zijn een zwakke partij te beschermen en 

op hun beurt kunnen beschouwd worden als een lex specialis ten opzichte van de 

gemeenrechtelijke interpretatieregels. Daarnaast grondt men de voorrang van de regel op de 

primauteit van Europees over intern recht: de regel in favorem consumentis vloeit voort uit een 

Europese Richtlijn en gaat bijgevolg voor op interne rechtsregels.2740 In feite is de werking van 

de bepaling heel eenvoudig: vanaf het ogenblik dat een beding in een 

consumentenovereenkomst onduidelijk is, heeft de rechter geen enkele keuze en moet hij, 

wanneer hij de bepaling uitlegt, een interpretatie gebruiken in het voordeel van de 

consument.2741 De theorie van de absolute voorrang van de interpretatieregel in favorem 

consumentis wordt echter gelogenstraft door de feiten. Wanneer men de rechtspraak erop 

naslaat, blijkt dat de voorrang van de interpretatiebepaling in het voordeel van de consument 

niet belet dat de andere interpretatieregels in de praktijk een rol kunnen spelen in 

consumentenovereenkomsten.2742  

                                                 
2738 Cass. 26 mei 2005, Arr.Cass. 2005, 1119; JT 2005, 679; Pas. 2005, 1115; Res Jur.Imm. 2006, 26; RW 2007-08 

(samenvatting), 609; TBBR 2007, 52; Brussel 10 april 2009, Res Jur.Imm. 2009, 200; Vred. Brussel 26 juli 1995; RW 1996-97, 

264, noot F. MORTIER ("artikel 31 WHPC is van dwingend recht"); A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat de vente", 

TBBR 2008, 316; J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1012. Frankrijk: S. BEN 

HADJ YAHIA, "L'assurance de groupe aux confins du droit des obligations et du droit de la consommation" (noot onder Cass. 

fr. (1e civ.) 22 mei 2008), Gaz. Pal. 2009, (20) n° 29; M. LAMOUREUX, "L'interprétation des contrats de consommation", D. 

2006, (2848) n° 13. 
2739 A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 317; D. DHAENENS, "Onduidelijk contract in het 

voordeel van de consument" (noot onder Rb. Brussel 8 mei 2006), Vastgoed info 2006, 4; R. STEENNOT, "Algemene bepalingen 

betreffende de verkopen van producten en diensten aan consumenten", TPR 2004, 1873; R. STEENNOT, "Eenzijdige beëindiging 

van de overeenkomst door de consument: hoe de consument te beschermen tegen overdreven schadebedingen en 

opzegbedingen?" (noot onder Gent 4 december 2006), Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2006, 266; J. WAELKENS, 

"De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1012-1013. Frankrijk: Zie ook, voor het Franse Code de 

la Consummation als lex specialis ten opzichte van de Code Civil: G. RAYMOND, "Fasc. 800: Contrats de consommation", in 

JurisClasseur Concurrence – Consommation, losbl., n° 40. 
2740 A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 316; A. CRUQUENAIRE, "L'incidence du droit commun 

des obligations sur les règles d'interprétation préférentielle: réflexions à partir de l'exemple des contrats relatifs au droit 

d'auteur", TBBR 2008, 603; J. WAELKENS, "De interpretatieregel in het voordeel van de consument", TPR 2014, 1013. 

Engeland: P. BRITTON, "The architect, the banker, his wife and the adjudicator: construction and the changing law of unfair 

contract terms", Const. L.J. 2006, 25-26. 
2741 Frankrijk: Cass. fr. (1e civ.) 21 januari. 2003, Bull. civ. 2003, I, 13; D. 2003, 693, noot V. AVENA-ROBARDET, 2600, noot 

H. CLARET; RDC 2003/1, 93, noot M. BRUSCHI; RTD civ. 2003, 292, noot J. MESTRE en B. FAGES; S. BEN HADJ YAHIA, 

"L'assurance de groupe aux confins du droit des obligations et du droit de la consommation" (noot onder Cass. fr. (1e civ.) 22 

mei 2008), Gaz. Pal. 2009, (20) n° 29; M. LAMOUREUX, "L'interprétation des contrats de consommation", D. 2006, (2848) n° 

13. In Nederland is dit ook het geval, met de kanttekening dat de interpretatieregel in favorem consumentis enkel geldt in het 

geval van algemene voorwaarden, zie R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 

40. Contra: Frankrijk: C. GRIMALDI, "Paradoxes autour de l'interprétation des contrats", RDC 2008, (207) n° 25. GRIMALDI 

vindt de regels neergelegd in artikel 1602 BW en artikel L133-2 Code de la Consommation geen goede interpretatieregels, 

omdat ze er niet op gericht zijn de gemeenschappelijke wil van de partijen te vinden. Daarom vindt hij dat deze regels subsidiair 

moeten blijven. 
2742 Bijvoorbeeld Cass. 25 januari 2002, RGAR 2003, n° 13.757 (1156 BW); Luik 14 november 2000, RGAR 2002, n° 13.479; 

RRD 2001, 59 (1156 BW); Brussel 19 oktober 1995, RGAR 1997, n° 12.809 (1157 BW); Brussel 19 oktober 1998, RGAR 2000, 

n° 13.301 (1157 BW); Rb. Dendermonde 18 mei 1962, RW 1966-67, 748 (1158 BW); Pol. Mechelen 31 maart 2006, RW 2007-

08, 81 (1158 BW); Kh. Brussel 24 december 1960, Bull. ass. 1961, 782, noot R.V. (1159 BW); Vred. Zelzate 30 juni 2009, 
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In 1997 plaatste een aannemer bij een klant ramen en deuren in witte pvc. De offerte voorzag 

in een waarborg van 10 jaar op pvc, kleurechtheid en dubbel glas. Jaren later, toen het glas 

moest hersteld worden, beriep de klant zich op deze waarborg. De vraag stelde zich echter 

hoever de garantie zich nu juist uitstrekte, aangezien er maar één zin in de prijsofferte stond 

over de precieze draagwijdte van de garantie, namelijk: "Waarborg: 10 jaar op pvc, 

kleurechtheid en dubbel glas". De aannemer ging ervanuit dat enkel het materiaal op zich was 

gewaarborgd, terwijl de klant stelde dat het ging om een globale waarborg, met inbegrip van 

de kosten voor de vervanging van de gebrekkige materialen, namelijk werkuren en 

verplaatsingskosten. De vrederechter oordeelde dat de aannemer tekort was geschoten in zijn 

verplichting tot duidelijke informatie naar de consument toe. Hij had niet op voorhand aan zijn 

klant laten weten dat er slechts waarborg werd verstrekt exclusief de kosten van plaatsing. 

Bovendien moest worden vastgesteld dat "het gebruikelijk is dat wanneer waarborg wordt 

verleend wegens gebreken in het materiaal, deze waarborg zich meestal ook uitstrekt tot de 

kosten van vervanging van het materiaal. Anders redeneren zou immers neerkomen op een 

uitholling van de waarborg, vermits in vele gevallen de kostprijs van het materiaal is 

ondergeschikt aan de kosten inzake werkuren en verplaatsing nodig voor de vervanging 

zelf".2743 Eerder dan zich tot de interpretatieregel in het voordeel van de consument te wenden, 

nam de rechter hier zijn toevlucht tot de uitleg volgens de gebruiken. 

 UITZONDERING: GEMEENRECHTELIJKE INTERPRETATIEREGELS BIJ NAGAAN 

ONRECHTMATIGHEID CLAUSULE IN FRANKRIJK – Hierbij moet wel een kanttekening gemaakt 

worden. In Frankrijk is het in de Code de la Commerce ingeschreven dat artikel 1156 CC en 

volgende kunnen gebruikt worden in consumentencontracten, namelijk in het nagaan van de 

mogelijke kwalificatie van een clausule als onrechtmatig:2744 "Sans préjudice des règles 

                                                 
T.Vred. 2012, 355, noot R. STEENNOT (1159 BW); Cass. 27 november 1986, Arr.Cass. 1986-87, 423; Bull. 1987, 392; Pas. 

1987, I, 392 (1161 BW); Kh. Brussel 20 april 1998, RHA 1998, 440 (1161 BW); Bergen 7 oktober 2005, RGAR 2008, n° 14.398 

(1162 BW); Brussel 8 oktober 2007, JT 2007, 816; T.Verz. 2008, 60, noot P. FONTAINE (1162 BW); Cass. 7 januari 1966, RW 

1965-66, 1846; Pas. 1966, I, 595; RGAR 1966, n° 7.709 (1163 BW). Zie ook A. CRUQUENAIRE, "L'incidence du droit commun 

des obligations sur les règles d'interprétation préférentielle: réflexions à partir de l'exemple des contrats relatifs au droit 

d'auteur", TBBR 2008, 603; R. STEENNOT, "Art. 31 W. 14 juli 1991" in Handels- en economisch recht. Commentaar met 

overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., z.p. Frankrijk: Cass. fr. (1e civ.) 17 oktober 1995, RGDA 

1996, 82, noot R. MAURICE (1156 BW); Riom 14 december 1995, N° JurisData 1995-604166; Gaz. Pal. 1996, 194/195 

jurisprudence 28 – J.G.M.; RGDA 1996, 697, noot M.-H. MALEVILLE (artikel 1156 BW); Cass. fr. (1e civ.) 18 maart 2003, 

RGDA 2003, 517, noot L. MAYAUX (artikel 1157 BW); Nîmes 4 november 2003, N° JurisData 2003-238151 (1157 BW). Zie 

ook J. BIGOT, Traité de droit des assurances, t. III, Le contrat d'assurance, Parijs, LGDJ, 2002, n° 541; M. LAMOUREUX, 

"L'interprétation des contrats de consommation", D. 2006, (2848) n° 13. Nederland: HR 11 oktober 2002, NJ 2003, 416 

(Haviltex-criterium); HR 3 juni 2005, Contracteren 2005, 67, noot T. H. M. VAN WECHEM en M. H. WISSINK (DSM/Fox-

criterium); HR 14 oktober 2005, JWB 2005, 359 (Haviltex-criterium); HR 23 december 2005, JWB 2005, 445 (Haviltex-

criterium); Den Bosch 29 mei 2012, HD 200.080.411, TvC 2012, 292, noot V. MAK (Haviltex-criterium). Engeland: London 

Borough of Camden v Mr K P Collins, Mr R J Clements [2002] WL 31599746 (ICS-criterium); Direct Travel Insurance v 

Shirley McGeown [2003] EWCA Civ 1606; [2003] WL 22477362 (ICS-criterium); Ms D Bateman and Others v Asda Stores 

Ltd [2009] WL 5641108 (ICS-criterium); AJ Building and Plastering Ltd v Turner [2013] EWHC 484 (QB); [2013] WL 617792 

(ICS-criterium). 
2743 Vred. Zelzate 30 juni 2009, T.Vred. 2012, 355, noot R. STEENNOT. 
2744 Frankrijk: Artikel L132-1, al. 5 Code de la Consommation. De bepaling van artikel L132-1, al. 5 Code de la 

Consommation is te vergelijken met artikel 73 WMPC, maar in het Belgische artikel is geen referentie naar het BW opgenomen: 

"Voor de beoordeling van het onrechtmatige karakter van een beding van een overeenkomst worden alle omstandigheden rond 

de sluiting van de overeenkomst, alsmede alle andere bedingen van de overeenkomst of van een andere overeenkomst waarvan 

deze afhankelijk is, op het ogenblik waarop de overeenkomst is gesloten in aanmerking genomen, rekening houdend met de 

aard van de producten waarop de overeenkomst betrekking heeft. Voor de beoordeling van het onrechtmatige karakter wordt 

tevens rekening gehouden met het in artikel 40, §1, bepaalde vereiste van duidelijkheid en begrijpelijkheid van het beding. De 

beoordeling van het onrechtmatige karakter van bedingen heeft geen betrekking op de bepaling van het eigenlijke voorwerp 

van de overeenkomst, noch op de gelijkwaardigheid van, enerzijds, de prijs of vergoeding, en, anderzijds, de als tegenprestatie 

te leveren goederen of te verrichten diensten, voor zover die bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd". 
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d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère 

abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes 

les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du 

contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la 

conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre".2745 

Om vast te kunnen stellen of een beding in een consumentencontract al dan niet onrechtmatig 

is, moet een Franse rechter dus nagaan wat de intentie van de partijen was op het moment van 

de sluiting van het contract.2746  

Een leningsovereenkomst bevatte een uitdrukkelijk ontbindend beding wanneer de 

kredietnemer in gebreke bleef te betalen in het kader van een andere overeenkomst. Het Hof 

van Cassatie besloot dat een dergelijke clausule onrechtmatig was, aangezien die een duidelijk 

onevenwicht creëerde tussen de rechten en de plichten van de partijen in het nadeel van de 

consument: "le consommateur se trouve ainsi exposé par une décision unilatérale de 

l'organisme prêteur, en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, à une aggravation 

soudaine des conditions de remboursement et à une modification majeure de l'économie du 

contrat de prêt". Het Hof hield hier rekening met de notie "economie van de overeenkomst", 

wat een onderzoek vergde naar het evenwicht van het contract zoals de partijen dit wilden 

creëren met de redactie van het contract. De kwalificatie van de clausule als onrechtmatig 

veronderstelde dus een interpretatie op basis van de gemeenschappelijke intentie van de 

partijen.2747 

§2. Subsidiariteit van andere regels van voorkeurinterpretatie  

 OBJECTIEVE REGELS VAN VOORKEURINTERPRETATIE ZIJN SUBSIDIAIR, MET UITZONDERING 

VAN IN FAVOREM CONSUMENTIS – De regels van voorkeurinterpretatie type 2 ontstonden uit 

noodzaak: de basisinterpretatieregel, die de gemeenschappelijke partijbedoeling vooropstelt, 

blijkt niet voor elk concreet uitleggingsgeschil een pasklaar antwoord te bieden. Om het in 

                                                 
2745 Frankrijk: Voorbeelden van toepassingen in de rechtspraak: Cass. fr. (1e civ.) 27 november 2008, D. 2009, 16, noot V. 

AVENA-ROBARDET (De clausule in het geding "crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au 

détriment du consommateur, ainsi exposé, par une décision unilatérale de l'organisme prêteur, en dehors du mécanisme de la 

condition résolutoire, à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification majeure de 

l'économie du contrat de prêt."); Bordeaux 18 december 2008, n° 05/02877 ("Qu'ils invoquent un déséquilibre significatif entre 

les droits et obligations des parties en cause notamment au niveau de la clause II 1 et 2 des conditions générales du contrat. 

Que cette clause subordonne en effet la garantie de vente au respect par le client de l'obligation de s'être acquitté de son 

règlement et de l'informer sur son intention de poursuivre le contrat par l'envoi des bons de renouvellement et précise qu'en 

cas de non respect de ces obligations le profit de l'assurance satisfait ou remboursé ne sera plus acquis."); Parijs 30 januari 

2009, n° 06/03742 ("Considérant que, par application de l'article L 132-1du code de la consommation, sont abusives et doivent 

être réputées non écrites les clauses, qui, dans les contrats entre des professionnels et non - professionnels ou consommateurs, 

ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou consommateur, un déséquilibre significatif entre 

les droits et obligations des parties, qu'une commission dite des clauses abusives détermine les types de clauses pouvant être 

regardées comme abusives, la liste annexée n'ayant qu'un caractère indicatif, tandis que le juge apprécie, sans préjudice des 

règles d'interprétation prévues aux articles 1156 et suivants du code civil, le caractère abusif d'une clause en se référant, au 

moment de la conclusion du contrat à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres 

clauses du contrat."). 
2746 E. POILLOT en N. SAUPHANOR-BROUILLAUD, "Droit de la consommation janvier 2008 - décembre 2008", Recueil Dalloz 

2009, 398. 
2747 Cass. fr. civ. 1e 27 november 2008, D. 2009, 16, noot V. AVENA-ROBARDET. Voor een bespreking van dit arrest, zie V. 

AVENA-ROBARDET, "Clause abusive: contrat de prêt immobilier" (noot onder Cass. fr. civ. 1e 27 november 2008), D. 2009, 16; 

E. POILLOT en N. SAUPHANOR-BROUILLAUD, "Droit de la consommation janvier 2008 - décembre 2008" in Recueil Dalloz 2009, 

398 
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dergelijke gevallen toch mogelijk te maken tot een oplossing te komen in een 

interpretatiegeschil, is er nood aan meer objectieve regels, die in elk geschil van toepassing 

kunnen zijn. Vanuit deze achtergrond is het niet meer dan logisch dat de bepalingen slechts een 

ultimum remedium kunnen zijn, dat enkel in het vizier komt wanneer de basisregel niet voldoet. 

De hiërarchische ondergeschiktheid aan de basisinterpretatiebepaling geldt voor alle regels van 

voorkeurinterpretatie, behalve voor de bepaling in het voordeel van de consument. Artikel 1385 

oud Nederlands BW,2748 artikel 1509 oud Nederlands BW,2749 het huidige Nederlandse contra 

proferentem-gezichtpunt,2750 de Engelse algemene omvattende regel van voorkeurinterpretatie 

contra proferentem,2751 de Belgische contra assicuratorem-regel, de Belgische en Franse 

                                                 
2748 Nederland: E. J. H. SCHRAGE, "Contra proferentem", VrA 2005, 45. 
2749 Nederland: HR 31 januari 1975, NJ 1975, 327 ("Dat wat betreft het beroep van de rederij op art. 1509 BW, dit 

wetsvoorschrift geen verdere strekking heeft dan om de uitleg van een beding in een koopovereenkomst te doen uitvallen ten 

nadele van de verkoper die het beding heeft gemaakt in een geval dat het beding ook na toepassing van de algemene regels 

van uitlegging duister of dubbelzinnig blijft."); Hof 's-Gravenhage 18 maart 1981, NJ 1982, 429.  
2750 Nederland: HR 1 juli 1977, NJ 1978, 125, noot G. J. SCHOLTEN ("Dat het bovendien bij uitleg van een beding als het 

onderhavige in de eerste plaats aankomt op de zin welke de koper daaraan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze 

mocht toekennen en op hetgeen de verkoper te dien aanzien van de koper mocht verwachten; dat het Hof daaromtrent slechts 

heeft vastgesteld dat Ram 'uit de bewoordingen van het beding (t.w. dat de verkoopster voor zichzelf bemiddelde) moet hebben 

beseft dat die bemiddeling strekte ten gunste van de verkoopster en niet tevens te zijnen gunste'; dat daaruit echter niet valt af 

te leiden dat Ram het beding in de door het Hof bedoelde zin had moeten opvatten noch dat Matser dit zou hebben mogen 

verwachten; dat het voorts bij een door een professionele verkoper geredigeerd beding voor de hand ligt onduidelijkheden in 

beginsel ten gunste van de niet professionele koper uit te leggen."); HR 28 april 1989, NJ 1990, 583, noot M. M. MENDEL ("Bij 

een beding dat voor meerderlei uitleg vatbaar is, moet niet zonder meer gekozen worden voor een uitleg die het minst 

bezwarend is voor de niet-professionele verzekerde. Bij deze keuze moet rekening gehouden worden met alle omstandigheden 

van het geval, onder andere of de verzekerde een leek is en of deze de assistentie van professionele tussenpersonen e.d. heeft 

gehad. Weliswaar ligt het in het algemeen voor de hand dat, wanneer een dergelijk beding voor meer dan een uitleg vatbaar 

schijnt, wordt gekozen voor de uitleg die het minst bezwarend is voor de niet professionele verzekerde, maar het hangt van alle 

omstandigheden van het geval af of die keuze gerechtvaardigd is. Tot die relevante omstandigheden behoren o.m. de aard van 

de verzekering en het verzekerde risico, en de eventuele begeleiding van de verzekerde door een deskundige tussenpersoon bij 

het tot stand komen van de verzekering".); HR 9 september 1994, NJ 1995, 285; W. D. H. ASSER, "Uitleg van 

verzekeringsovereenkomsten in cassatie. Opmerkingen naar aanleiding van HR 31 maart 2000, NJ 2000, 357" in T. HARTLIEF 

en M. M. MENDEL (eds.), Verzekering en maatschappij, Deventer, Kluwer, 2000, 16; A. G. CASTERMANS, "Misleidende omissie 

bij het aangaan van overeenkomsten. Reflexwerking van de regeling oneerlijke handelspraktijken", MvV 2011, 207; M. L. 

HENDRIKSE, "De reikwijdte van het contra-proferentembeginsel in het verzekeringsrecht", NTHR 2010, 96; J. HIJMA, C. C. VAN 

DAM, W. A. M. VAN SCHENDEL en W. L. VALK, Rechtshandeling en overeenkomst, Deventer, Kluwer, 2013, 259; J. HIJMA, 

Algemene voorwaarden, Deventer, Kluwer, 2010, 34; J. HIJMA, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het 

Nederlands burgerlijk recht; 7, Bijzondere overeenkomsten. 1: Koop en ruil, Deventer, Kluwer, 2013, n° 24; E. H. HONDIUS, 

Standaardvoorwaarden: rechtsvergelijkende beschouwingen over standaardisering van kontraktsbedingen en 

overheidstoezicht daarop, Deventer, Kluwer, 1978, 453; G. J. KNIJP, "Uitgangspunten bij de uitleg van rechtshandelingen" 

(noot onder HR 31 mei 2002 en HR 28 juni 2002), NbBW 2002, 124; E. J. H. SCHRAGE, "Contra proferentem", VrA 2005, 47-

48; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, 41; J. M. VAN DUNNÉ, 

Verbintenissenrecht. Deel 1. Contractenrecht, Deventer, Kluwer, 2004, 200; M. H. WISSINK, "Europese uitleg van onduidelijke 

algemene voorwaarden" in BW-Krant Jaarboek 1995, Arnhem, Gouda Quint, 1995, 167; J. B. B. M. WUISMAN, Conclusie bij 

HR 29 juni 2007, JOL 2007, 491 ("Het enkele feit dat Novavast de overeenkomst heeft opgesteld, brengt nog niet mee dat aan 

de contra-proferentem-regel toepassing dient te worden gegeven. De contraproferentem-regel speelt een rol wanneer er sprake 

is van een onduidelijke bepaling in bijvoorbeeld een contract."). 
2751 Engeland: Birrell v Dryer [1884] 11 R; [HL] 41 ("I do not think that the evidence discloses any ambiguity or uncertainty, 

sufficient to prevent the application of the ordinary rules and principles of construction. There does not appear to me to be any 

necessity for resorting to presumptions in favour of or against either party, whether founded on the rule fortius contra 

proferentem, or on the onus of proving an exception from the gerneral affirmative terms of this contract."); Cornish v Accident 

Ins Co Ltd [1889] 23 QBD 453, 456 ("Contra proferentem ought only to be applied for the purpose of removing a doubt, not 

for the purpose of creating a doubt, or magnifying an ambiguity, when the circumstances of the case raise no real difficulty."); 

London and Lancashire Fire Insurance Company v Bolands, [1924] AC 836, 848 ("It is suggested further that there is some 

ambiguity about the proviso, and that, under the various well-known authorities, upon the principle of reading words contra 

proferentes, we ought to construe this proviso, which is in favour of the insurance company, adversely to them. That, however, 

is a principle which depends upon there being some ambiguity, that is to say, some choice of an expression – by those who are 

responsible for putting forward the clause, which leaves one unable to decide which of two meanings is the right one. In the 
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present case it is a question only of construction. There may be some difficulty, there may be even some difference of opinion, 

about the construction, but it is a question quite capable of being solved by the ordinary rules of grammar, and it appears to 

me that there is no ground for saying that there is such an ambiguity as would warrant us in reading the clause otherwiste than 

in accordance with its express terms."); Parkinson v Barclays Bank Ltd [1951] 1 KB 368, CA ("Counsel pressed us with the 

maxim that a deed must be construed contra proferentem. But if, applying the ordinary principles of construction, we arrive at 

a clear conclusion as to what the parties meant by the language which they used, I do not think that the maxim comes into 

action."); St Edmundsbury and Ipswich Diocesan Board of Finance and Another v Clark (No 2) [1975] 1 WLR 468 753, 776 

("the presumption can only come into play of the court finds itself unable to reach a sure conclusion on the construction of the 

provision in question;"); Mira Oil Resources of Tortola v Bocimar NV [1999] 2 Lloyd's Rep 101 ("Further, this is not a case 

where the meaning of the words is so finely balanced that the contra proferentum rule should be applied in favour of the 

owners. If in the view of the Court one of two suggested meanings is significantly preferable to the other, as a matter of 

construction, it can safely be concluded that the former meaning reflects the mutual intention of the parties".); BCCI SA v Ali 

[2001] UKHL 8, ("The doctrine is a desperate remedy, to be invoked only if it is necessary to remedy a widespread injunstice."); 

R v PIAOB [2002] Lloyd's Rep. IR 41, 43 ("The maxim should not be used to create the ambiguity it is then employed to 

solve."); Direct Travel Insurance v McGeown [2003] EWCA Civ 1606, [2004] 1 All ER (Comm) 609 ("A court should be wary 

of starting its analysis by finding an ambiguity by reference to the words in question looked at on their own. And it should not, 

in any event, on such a finding, move straight to the contra proferentem rule without first looking at the context and, where 

appropriate, permissible aids to identifying the purpose of the commercial document of which the words form part. Too early 

recourse to the contra proferentem rule runs the danger of 'creating' an ambiguity where there is none."); Egan v Static Control 

Components (Europe) Ltd [2004] 3 All ER 387; [2004] 2 Lloyds Rep 429; [2004] EWCA Civ 409; [2004] EWCA Civ 392 

("That canon of construction can only apply if a document, properly interpreted, admits of doubt."); Pilkington UK Ltd v CGU 

Insurance PLC [2004] EWCA Civ 23 ("Finally, I do not consider that the words used and the overall sense to be accorded to 

them, whether taken at face value or viewed in the overall context of the contract, raise a case of ambiguity requiring or 

justifying resort to the contra proferentem rule."); University of Keele v Price Waterhouse [2004] EWCA Civ 583 ("First, it is 

not necessary, in my judgment, to rely on the contra proferentem rule because the document properly construed has a clear 

meaning."); Tektrol Ltd v International Insurance Company of Hanover Ltd & Anor [2005] EWCA Civ 845; Bright Asset Ltd 

v Lewis [2011] EWCA Civ 122 ("Mr Salter submits that the agreement was drafted by Bright Asset and that it should be 

interpreted against it in case of doubt. […] However, this principle of interpretation can arise only if the interpretation is 

sufficiently doubtful."); H. G. BEALE, Chitty on contracts, 1: General Principles, Londen, Sweet & Maxwell, 2008, 859; C. 

EDELMAN, "Current 'soft targets' in reinsurance contract wording", Int. I.L.R. 1996, 329; K. LEWISON, The Interpretation of 

Contracts, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 265-267; L. KOFFMAN en E. MACDONALD, The Law of Contract, Oxford, Oxford 

University Press, 2010, 184; G. MCMEEL, The Construction of Contracts, Oxford, Oxford University Press, 2007, 191; E. PEEL, 

"Whither contra proferentem" in A. BURROWS en E. PEEL (eds), Contract Terms, Oxford, Oxford University Press, 2007, 56; 

E. PEEL, The Law of Contract, Londen, Sweet and Maxwell, 2011, 243; J. POOLE, Textbook on Contract Law, Oxford, Oxford 

University Press, 2012, 264; J. P. SHEDD, "Resolving Ambiguities in Interpretation of Government Contracts", Geo. Wash. L. 

Rev. 1967-68, 4. 
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contra stipulatorem-2752, contra venditorem-2753 en de contra proferentem sensu stricto-2754 

bepalingen, de regels van voorkeurinterpretatie uit de harmonisatie-instrumenten2755: allemaal 

                                                 
2752 Cass. 23 december 1966, Arr. Cass. 1967, 526; Pas. 1967, I, 522 ("Attendu, d'une part, que le juge fonde l'interprétation 

qu'il donne dudit article 3 sur le commune intention des parties contractantes et fait, dès lors, application de l'article 1156 CC; 

Attendu, d'autre part, que le juge, n'admet point que la portée de l'article 3 soit douteuse; que, dès lors, il ne devait pas faire 

application de l'article 1162 CC."); Cass. 29 januari 1975, Pas. 1975, I, 559; Arr. Cass. 1975, 616; Cass. 22 maart 1979, 

Arr.Cass. 1978, 860; Pas. 1979, I, 863; RCJB 1981, 189, noot L. CORNELIS; RGAR 1980, n° 10.222.; RW 1979-80, 2238; 

T.Aann. 1982, 296, noot P. MANDOUX ("Overwegende dat in geval van twijfel over de zin of over de draagwijdte van een 

overeenkomst, dat wil zeggen als de zin of de draagwijdte ervan niet kan worden vastgesteld op grond van elementen uit of 

buiten de akte, de rechter, overeenkomstig artikel 1162 BW, […]."); Cass. 27 april 1979, Arr. Cass. 1978-79, 1022; RW 1980-

81, 1117, noot; Pas. 1979, I, 1016 ("Overwegende dat het arrest vaststelt dat het begrip eewaardigheid voor verschillende 

interpretaties vatbaar is, dat er ten deze twijfel hieromtrent bestaat en dat er geen andere interpretatie-elementen voorliggen"); 

Cass. 17 september 1982, Arr.Cass. 1982-83, 86; Bull. 1983, 81; Pas. 1983, I, 81; RW 1984-85 (verkort), 1511; Cass. 28 

oktober 1983, Arr.Cass. 1983-84, 245; Bull. 1984, 228; Pas. 1984, I, 228; RW 1983-84, 1078 ("Overwegende dat er slechts 

dan twijfel is, in de zin van artikel 1162 BW, wanneer het de rechter niet mogelijk is de zin van een overeenkomst of beding 

met zekerheid vast te stellen aan de hand van de gegevens binnen en buiten de akte die hem zijn voorgelegd."); Cass. 24 januari 

1984, De Verz. 1984, 675 ("Overwegende dat bij de uitlegging van de overeenkomsten men moet nagaan welke de 

gemeenschappelijke bedoeling van de contracterende partijen is geweest; […] dat zowel het verzekeringsvoorstel als de 

verzekeringsovereenkomst duidelijk zijn omtrent de aard van het verzekerde voertuig, namelijk een bromfiets; dat derhalve 

geen toepassing dient te worden gemaakt van artikel 1162 BW."); Cass. 4 december 1986, Arr.Cass. 1986-87, 454; Bull. 1987, 

420; Pas. 1987, I, 420; RW 1986-87 (verkort), 2179; Cass. 17 oktober 1988, Arr.Cass. 1988-89, 175; Bull. 1989, 158; JT 1989, 

196; JTT 1989, 156; Pas. 1989, I, 158 ("Attendu que c'est uniquement dans le doute quant au sens ou à la portée d'une 

convention, c'est-à-dire s'il n'est pas possible d'en déterminer le sens ou la portée par des éléments intrinsèques ou extrinsèques 

à l'acte, que le juge doit, conformément à l'article 1162 du Code civil, interpréter la convention contre celui qui a stipulé et en 

faveur de celui qui a contracté l'obligation;[…] Que, déterminant la portée de l'engagement de la demanderesse par des 

éléments extrinsèques à celui-ci, la cour du travail n'avait pas à faire application de l'article 1162 du Code civil; que, par les 

considérations reproduites ci-dessus, elle a régulièrement motivé et légalement justifié sa décision."); Gent 7 mei 1953, RW 

1953-54, 945 ("Dat appellant niet gerechtigd is zich te beroepen op artikel 1602 BW, evenmin als op artikel 1162 BW, vermits 

hier geen dubbelzinnigheid van het beding bestaat, noch enige twijfel omtrent de bedoeling van de partijen mogelijk is."); 

Brussel 27 mei 1961, Jur. Comm. Brux. 1963, 173; Pas. 1962, II, 239; Rev. prat. not. b. 1969, 21 ("Qu'à défaut d'usage en dans 

l'ignorance de ce qu'ont voulu les parties, le doute doit, en verte de l'article 1162 CC, s'interpréter en faveur de celui qui a 

contracté l'obligation."); Brussel 2 maart 1965, Rec. gén. en° not. 1965, 284 ("De bepaling van artikel 1162 BW, volgens welke 

de overeenkomst wordt uitgelegd ten nadele van hem die bedongen heeft en ten voordele van hem die zich verbonden heeft, is 

slechts van toepassing in geval van twijfel omtrent de gemeenschappelijke bedoeling van de contracterende partijen."); Brussel 

10 december 1968, Ann. not. 1970, 49; Pas. 1969, II, 51; Rev. prat. not. b. 1970, 257 ("Et compte tenu que, contrairement aux 

dires de l'appelant, les règles des articles 1156 et 1157 prévalent ici sur celle de l'article 1162."); Antwerpen 6 mei 1981, RHA 

1981-82, 134 ("Aangezien alle dubbelzinnigheid uitgeschakeld zijnde, er geen beroep dient gedaan te worden op de 

interpretatieregels van artikel 1162 BW."); Antwerpen 4 februari 1992, RW 1993-94, 752 ("Overwegende dat bovendien voor 

het geval dat toch nog enige twijfel of onzekerheid zou kunnen bestaan omtrent de precieze draagwijdte van artikel 9 van het 

contract, deze krachtens artikel 1162 BW moet worden uitgelegd ten voordele van de huurder."); Brussel 17 september 1986, 

TBH 1987, 220 ("Attendu qu'il n'est pas possible de déterminer le snes ou la portée de la clause en discussion par des éléments 

intrinsèques ou extrinsèques; que la convention d'assurance doit donc s'interpréter en faveur de l'intimée et contre 

l'appellante."); Arbh. Antwerpen 2 oktober 1995, Soc.Kron. 1996, 346 (In casu ging de rechter op basis van artikel 1156 en 

1161 BW de bedoeling van de partijen na, waarna hij concludeerde dat artikel 1162 BW moest worden gebruikt.); Antwerpen 

21 oktober 1996, AJT 1996-97, 351, noot B. WYLLEMAN (Intrinsieke elementen bieden geen uitsluitsel, dus moet artikel 1162 

BW gebruikt worden.); Brussel 18 februari 1999, AJT 1999-00, 526 ("Attendu que M.O. soutient également, qu'en cas de doute, 

l'article 1162 CC impose d'interpréter la convention contre celui qui a stipulé; Que cependant, cette solution est prématurée 

et ne doit être appliquée que si les éléments de la cause, intrinsèques ou extrinsèques, ne permettent pas de découvrir avec une 

suffisance certitude l'intention réelle des parties."); Brussel 29 juni 2001, AJT 2001-02, 373, noot X ("Overwegende dat 

appellanten ten onrechte vragen de notariële akte van 25 mei 1993 in hun voordeel uit te leggen overeenkomstig artikel 1162 

BW; dat bij gebrek aan een redelijke twijfel er geen aanleiding is tot uitlegging in de zin van artikel 1162 BW."); Brussel 19 

september 2002, Rev.prat.soc. 2003, 310 ("Les intimées invoquent surabondamment larticle 1162 CC […]. Cette disposition 

légale n'est d'application que si, après avoir examiné l'intention des parties conformément aux articles 1156 et 1157 CC, un 

doute subsiste quant à l'interprétation à donner au texte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce."); Luik 30 oktober 2002, T.Verz. 

2003, 118, noot J. ROGGE; JLMB 2003, 1809 ("Attendu que le principe de l'article 1162 CC […] ne peut être appliqué que si 

le juge ne peut déterminer, sur base de la convention, avec certitude le sens ou la portée de la convention."); Brussel 10 

december 2002, JT 2003, 155 (De rechter beriep zich op de hoofdregels inzake de uitlegging van de overeenkomsten, maar 

deze stonden niet toe de twijfel weg te nemen. "Attendu qu'il faut en conclure qu'un doute subsiste quant à l'interprétation qu'il 

faut donner au contrat d'entretien conclu entre parties et, plus particulièrement quant à la clause relative au coût des copies 

additionnelles dès lors que celle relative aux copies incluses dans le forfait annuel n'est pas complétée; que ce doute permet 

de recourir à la règle d'interprétation subsidiaire édictée par l'article 1162 CC."); Bergen 7 oktober 2005, RGAR 2008, n° 
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14.398 ("La clause dérogatoire au principe de l'indemnisation doit s'interpréter de façon restrictive et si, comme en l'espèce, 

un doute subsiste quant au sens et à la portée de la convention, il convient, conformément à l'article 1162 CC […]."); Brussel 

19 mei 2009, T.Not. 2009, 547; Brussel 13 september 2011, TBH 2012 (samenvatting D. HAEX), 729 (Het hof oordeelde in 

casu dat de interpretatie die de verkopers aan een earn-out-clausule gaven minstens twijfelachtig was en besloot dat de clausule 

daarom moest worden uitgelegd in het voordeel van de koper, omdat die zich verbond tot het betalen van de koopprijs (cf. 

artikel 1162 BW.); Kh. Brussel 24 december 1960, Bull. ass. 1961, 782, noot R.V. ("Aux termes de l'article 1162 CC, la 

convention s'interprète dans le doute 'contre celui quie à stipulé' […]. Attendu que s'il y a doute, c'est bien plutôt l'article 1159 

CC qu'il faut appliquer."); Rb. Dendermonde 27 december 1963, RGAR 1964, n° 7241, noot J.F. (Artikel 1162 BW moet niet 

ingeroepen worden, want de juiste betekenis van het beding is duidelijk op basis van de economie van het vermelde beding.); 

Rb. Luik 29 oktober 1987, JL 1988, 1039 ("Attendu que s'il existait un doute concernant le sens que les parties ont voulu 

donner au terme 'sommation', il conviendrait de retenir l'interprétation la plus favorable au défendeur qui a contracté 

l'obligation (article 1162 CC)."); Rb. Brussel 28 mei 1984, TBH 1986, 599, noot ("Attendu qu'il résulte de ce qui précède que 

c'est à tort que les défendeurs entendent limiter la portée de leurs engagements par application de l'article 1162 du Code civil; 

qu'il apparaît clairement que la volonté réelle et non viciée des cautions a été de garantir le paiement de toute somme due par 

Steel Construct à la demanderesse, dans les limites du plafond prévu par chaque acte de cautionnement."); Kh. Antwerpen 27 

januari 1998, TBBR 1998 (verkort), 480, noot ("De verwijzing door verweerster naar de artikelen 1162 BW en 2015 BW is dan 

ook niet terzake dienend: in casu gaat het om een collectieve zekerheid van professionele aard, in het kader van een wettelijk 

systeem van borgstelling, zodat de draagwijdte van deze wettelijke reglementering dient onderzocht te worden, en verweerster 

ter zake niet kan steunen op louter burgerrechtelijke interpretatieregels; de wilsuiting van de borgsteller is immers duidelijk 

en behoeft geen interpretatie."); Rb. Gent 18 december 1995, TGR 1996, 46, noot (Bij het onderzoek naar de omvang van een 

erfdienstbaarheid, boden elementen zoals de verkoopovereenkomst en het aangehechte plan geen uitkomst, zodat de rechter 

een beoordeling op basis artikel 1162 BW deed.); Kh. Charleroi 12 januari 2000, RRD 2000, 96 ("La Cour de cassation a, à 

diverses reprises, rappelé que la disposition de l'article 1162 CC n'est applicable qu'en cas de doute sur la portée de la 

convention."); Kh. Gent 11 januari 2001, JDSC 2003 (verkort), 138; TBH 2002, 135 ("Vermits, aldus nog verweerster, deze 

bepaling onduidelijk is dient deze bij toepassing van artikel 1162 BW in haar voordeel te worden uitgelegd en kan niets van 

haar geëist worden. Ook deze stelling kan de rechtbank niet bijtreden. De in de bijlage opgenomen bepaling waarop eisers 

zich beroepen laat naar het oordeel van de rechtbank aan duidelijkheid niets te wensen over."); Vred. Oudenaarde 30 juli 2008, 

T.Vred. 2012, 252, noot R. STEENNOT ("Nu er twijfel bestaat omtrent de wijze waarop deze toevoeging dient te worden 

geïnterpreteerd, zijn wij verplicht de overeenkomst, volgens artikel 1162 BW, uit te leggen ten nadele van hem die bedongen 

heeft."); Hoog Comité van Toezicht 9 maart 1972, T. Aann. 1975, 63 (De onduidelijkheid van een bestek kon niet opgeslost 

worden aan de hand van intrinsieke of extrinsieke elementen, zodat artikel 1162 BW van toepassing was.); Scheidsr. Uitspr. 

20 januari 1987, DCCR 1989, 120, noot B. DEMEULENAERE (De Geschillencommissie Reizen vulde artikel 1162 BW in in die 

zin dat in geval van twijfel omtrent tegenstrijdige bedingen in een reisbrochure, de overeenkomst moest worden uitgelegd ten 

nadele van de bedinger, in casu de reisorganisator. De commissie ging echter verder en oordeelde dat dit artikel geen rol 

speelde, aangezien het duidelijk was wat de bedoeling van de reisorganisator was geweest.); E. CAUSIN, "L'interprétation des 

contrats en droit belge" in L'interprétation en droit. Approche pluridisciplinaire, Brussel, Facultés universitaires Saint-Louis, 

1978, 309; E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats écrits vue à travers le contrat d'assurance", De Verz. 1980, 289; A. 

CHRISTIAENS, "Art. 1602 BW" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., z.p.; P. COLLE, Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2006, 38-39; L. CORNELIS, "Les clauses d'exonération de responsabilité couvrant la faute personnelle et leur 

interprétation" (noot onder Cass. 22 maart 1979), RCJB 1981, 217-218; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 

Antwerpen, Intersentia, 2000, 280; A. CRUQUENAIRE, L'interprétation des contrats en droit d'auteur, Brussel, Larcier, 2007, 

177-178; A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 309; A. CRUQUENAIRE, "L'incidence du droit 

commun des obligations sur les règles d'interprétation préférentielle: réflexions à partir de l'exemple des contrats relatifs au 

droit d'auteur", TBBR 2008, 598-599; A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar 

met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 21; A. 

DE BOECK en M. VAN HOECKE, "The Interpretation of Standard Clauses in European Contract Law" in H. COLLINS (ed.), 

Standard Contract Terms in Europe, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2008, 216; B. DE CONINCK, "Le droit commun de 

l'interprétation des contrats", DAOR 2001, 42; I. DEMUYNCK, "Interpretatie van verzekeringsovereenkomsten" (noot onder 

Vred. Sint-Kwintens-Lennik 13 november 2000), DCCR 2002, 73; E. DIRIX en A. VAN OEVELEN, "Kroniek van het 
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L'interprétation des contrats d'assurance terrestre, Parijs, LGDJ, 1996, 181-182; P. MALINVAUD en D. FENOUILLET, Droit des 
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met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., z.p.; A. CRUQUENAIRE, L'interprétation des contrats en 

droit d'auteur, Brussel, Larcier, 2007, 192; A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 311-312; A. 
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2010, 24; E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 151; J. F. ROMAIN, "Le 

principe de la convention-loi (portée et limites): réflexions sur un nouveau paradigme contractuel" in Les Obligations 

contractuelles, Brussel, Editions du Jeune Barreau de Bruxelles, 2000, 80; B. TOUSSAINT, "Interprétation et rédaction des 

contrats d'assurance" in Liber amicorum Jean-Luc Fagnart, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 297; P. WERY, 

"L'interprétation des clauses ambiguës ou obscures d'un contrat d'assurance" (noot onder Luik 6 december 1995 en Luik 25 

juni 1996), RRD 1996, 425; P. WERY, "L'interprétation des contrats d'adhésion en cas d'ambiguïté ou d'obscurité de leurs 

clauses" (noot onder Luik 26 april 1996), JLMB 1996, 1375; P. WERY, "L'interprétation contra proferentem" (noot onder Bergen 

13 januari 2005), JLMB 2005, 1051; P. WERY, "Les clauses abusives relatives à l'inexécution des obligations contractuelles 

dans les lois de protection des consommateurs du 14 juillet 1991 et du 12 août 2002", JT 2003, 802; P. WERY, Droit des 

obligations, vol. I, Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 403. Contra J. MAHAUX, J.-F. LECLERCQ en A. 

MEINERTZAGEN-LIMPENS, "L'interprétation des contrats standardisés" in J. MAHAUX, J.-F. LECLERCQ en A. MEINERTZAGEN-

LIMPENS (eds.), Quelques aspects des contrats standardisés, Brussel, Editions de l'Université de Bruxelles, 1982, 88: "Les 

principes spécifiques concernant l'interprétation des contrats standardisés sont les suivants: la recherche de la volonté du 

rédacteur des clauses contractuelles, l'interprétation contra proferentem et l'interprétation restrictive. Elles priment en 

principe les règles de droit commun." Frankrijk: J. LOPEZ SANTA MARIA, Les systèmes d'interprétation des contrats, 

proefschrift Parijs, 1968, 160; L. MAYAUX, "Assurances terrestres (2° le contrat d'assurance)" in Répertoire de droit civil, 

Parijs, Dalloz, 2013, n° 111. Nederland: N. VAN TIGGELE-VAN DER VELDE, "Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade, Uitleg 

in het verzekeringsrecht", AV&S 2012, n° 2.3. Engeland: J. P. SHEDD, "Resolving Ambiguities in Interpretation of Government 

Contracts", Geo. Wash. L. Rev. 1967-68, 4; THE LAW COMMISSION, Consultation Paper No 166, THE SCOTTISH LAW 

COMMISSION, Discussion Paper No 119, 

htttp://lawcommission.justice.gov.uk/docs/cp166_Unfair_Terms_In_Contracts_Consultation.pdf, 38. 
2755 DCFR: C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. HUET, M. STORME, S. SWANN, P. VARUL, A. 

VENEZIANO en F. ZOLL, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference 

(DCFR), http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, 591. Zie ook PECL: M. H. WISSINK, 

"Interpretation" in D. BUSCH, E. H. HONDIUS, H. J. VAN KOOTEN, H. N. SCHELHAAS en W. M. SCHRAMA (eds.), The Principles 

of European Contract Law and Dutch Law – A Commentary, De Haag, Kluwer, 2002, 250. 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
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zijn ze subsidiair. De andere, gemeenrechtelijke, regels van interpretatie beperken dus het 

toepassingsgebied van de voorkeursbepalingen.2756  

De auto van J. werd gestolen. Hij vroeg een vergoeding aan de verzekeraar. Deze weigerde 

dekking te verlenen. Uit het feit dat de autodief zeer snel had kunnen handelen, bleek dat hij in 

het bezit moest zijn geweest van de autosleutel. J. had zich bij het sluiten van de auto nogal 

gehaast. Hij was zeker dat hij de auto op slot had gedaan, maar het zou hebben gekund dat hij 

de sleutel op de auto had laten zitten, of deze op de grond had laten vallen. Artikel 3.3 van de 

algemene voorwaarden van de verzekeringspolis sloot het volgende uit van dekking: "la 

disparition du véhicule assuré si celuici a été abandonné dans un lieu public alors qu'il n'était 

pas entièrement fermé et verrouillé et que les clés se trouvaient dans le véhicule de façon 

apparente." Moest het achterlaten van de sleutel op of naast het voertuig hier onder vallen of 

niet? De rechter oordeelde in het nadeel van de verzekerde op basis van de gemene 

interpretatieregels: "Attendu que les règles d'interprétation ne sont pas différentes, dans le cas 

des contrats d'adhésion, de celles des autres conventions; qu'il s'agit de rechercher la volonté 

des parties, même si un contrat de ce genre n'est pas la conclusion d'une libre discussion; 

Attendu que, si les clauses d'exclusion du bénéfice d'une convention sont de stricte 

interprétation et si, en cas de doute, une clause contractuelle doit être interprétée contre celui 

qui a stipulé – en l'espèce, l'assureur –, il importe de vérifier si la clause litigieuse présente 

réellement un caractère obscur ou ambigu. […] Attendu qu'il s'ensuit que l'article 3.3 susvisé 

inclut la situation qui fait l'objet du litige." De werkelijke bedoeling van de clausule was het 

aansporen van de verzekerde om het diefstalrisico zo goed mogelijk te beperken.2757 Niet enkel 

het in het contact laten zitten van de sleutel, maar ook het achterlaten van de sleutels vlakbij 

het voertuig maakt het stelen van de auto zeer gemakkelijk, zodat dit onder de uitsluiting moest 

vallen.2758 

 MINDERHEIDSSTELLING DIE PRIORITEIT VAN SUBSIDIAIRE REGELS VAN 

VOORKEURINTERPRETATIE VERDEDIGT KAN NIET GEVOLGD WORDEN – Toch gaan er 

stemmen op om systematisch prioriteit te geven aan de regels van voorkeurinterpretatie type 2 

                                                 
2756 A. CRUQUENAIRE, "L'incidence du droit commun des obligations sur les règles d'interprétation préférentielle: réflexions à 

partir de l'exemple des contrats relatifs au droit d'auteur", TBBR 2008, 599; J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, 

Bruylant, 1960, 105; F. MOURLON BEERNAERT, "L'interprétation de la vente" in Manuel de la vente, Waterloo, Kluwer, 2010, 

113. Frankrijk: Cass. fr. (1e civ.) 26 juni 1990, N° JurisData 1990-002197 ("Attendu, en second lieu, que l'article 1602 du 

Code civil, qui ne revêt aucun caractère impératif, ne déroge pas aux règles générales d'interprétation des contrats posées par 

les articles 1156 à 1161 du même code"); Besançon 12 februari 2004, n° JurisData 2004-234324 ("Si l'article 1602 du Code 

civil, selon lequel l'acte de vente s'interprète contre le vendeur, déroge à l'article 1162 du même Code, il ne fait pas obstacle 

à l'application des règles d'interprétation énoncées aux articles 1156 et 1159 du Code civil."); Parijs 27 april 2006, 

www.dalloz.fr ("Considérant que l'invocation par la société Sophia G. des dispositions de l'article 1162 du code civil [De 

rechter bedoelt hier artikel 1602 CC, want dat is het artikel waar Sophia G. zich op beriep] prévoyant que tout pacte obscur ou 

ambigu s'interprète contre le vendeur n'est pas pertinente dès lors que ces dispositions ne dérogent pas aux règles prescrites 

pour l'interprétation des conventions selon lesquelles toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres 

en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier."); M. Y. M. ALY, La logique de l'opération d'interprétation du contrat: 

Comparaison franco-égyptienne, proefschrift Université de Paris-Nord, 2005, 228; M. MIGNOT, "Fasc. unique: VENTE. 

Obligations du vendeur. Interprétation du contrat" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 35. DCFR: C. VON BAR, E. CLIVE, H. 

SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. HUET, M. STORME, S. SWANN, P. VARUL, A. VENEZIANO en F. ZOLL, Principles, 

Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference (DCFR), 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, 591. 
2757 G. SCHOORENS, noot onder Luik 25 juni 1996, AJT 1997-98, 8. 
2758 Luik 25 juni 1996, AJT 1997-98, 8, noot G. SCHOORENS; T.Verz. 1998, 370; JLMB 1997, 1331, RRD 1996, 426, noot P. 

WERY. 

http://www.dalloz.fr/
http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf


 

 

737 

 

boven de andere interpretatieregels.2759 Men grondt deze voorrang op het feit dat de bepalingen 

ingegeven zijn door de billijkheid, een principe dat zo belangrijk is, dat het voorrang moet 

krijgen op de wil van de partijen.2760 Een dergelijke visie kan niet aangehangen worden, 

aangezien deze ingaat tegen de basis van de interpretatie van rechtshandelingen, die gegrond is 

in de manier waarop rechtshandelingen totstandkomen. De regels van voorkeurinterpretatie 

type 2 zijn bepalingen die moeten gekaderd worden binnen de zoektocht naar de wil van de 

partijen.2761  

In een huurovereenkomst ontstond een geschil over de omvang van de te betalen lasten. Het 

huurcontract gaf weer: "le preneur s'oblige à payer au bailleur le loyer et les charges et à lui 

rembourser les taxes et prestations, notamment le taxe sur l'habitat. " De vraag was op wie de 

kosten van mede-eigendom vielen. De huurder had hier een deel van betaald, maar de 

verhuurder vond dat deze volledig ten laste van de huurder vielen. De beroepsrechter deed geen 

poging om achter de werkelijke bedoeling van de partijen te komen, maar richtte zich direct op 

artikel 1162 CC: "Considérant qu'il convient d'interpreter la clause, d'une évidente ambiguité, 

dans l'esprit de l'article 1162 du code civil, en faveur de celui qui contracte l'obligation."2762 

 SUBSIDIARITEIT BETEKENT TOEPASSING SLECHTS BIJ ONMOGELIJKHEID VIA INTERNE EN 

EXTERNE ELEMENTEN DE SUBJECTIEVE WERKELIJKE PARTIJBEDOELING OF DE REDELIJKE 

PARTIJBEDOELING TE VINDEN – De subsidiaire werking van de regels van voorkeurinterpretatie 

type 2 impliceert dat de bepalingen slechts in werking treden wanneer de andere 

interpretatiebepalingen gefaald hebben. Dit betekent dat de eerste fasen van de 

interpretatiewerkzaamheid geen oplossing voor het geschil hebben geboden. De interpretator is 

er niet in geslaagd via intrinsieke of via extrinsieke elementen de gemeenschappelijke 

subjectieve werkelijke of de redelijke bedoeling van de partijen te achterhalen.2763  

                                                 
2759 Frankrijk: Versailles 26 mei 1988, n° JurisData 1988-044320 ("Considérant qu'il convient d'interpreter la clause, d'une 

évidente ambiguité, dans l'esprit de l'article 1162 du code civil, en faveur de celui qui contracte l'obligation."); Poitiers 20 

november 1991, JCPG 1992, IV, 1449 ("L'article 1162 doit être appliqué de plein droit lorsque sur un bon de commande, à la 

place de la mention imprimée et rayée 'à la livraison', il est écrit à la main que le solde du prix est payable 'selon les modalit"s 

entendues'…".); Parijs 27 november 1991, D 1992, IR 69 ("La priorité doit être donnée à l'article 1162 CC sur l'article 1162, 

non en raison du constat d'échec des autres méthodes, mais compte tenu de la rédaction de contrat par l'assureur."); Y. 

BUFFELAN-LANORE, Droit civil, Parijs, A. Colin, 2004, 94; B. GELOT, Finalités et méthodes objectives d'interprétation des 

actes juridiques, Parijs, LGDJ, 2003, 260. GELOT verwijst ook naar Amiens 10 april 1987, JCPN 1988, II, 232 ter 

ondersteuning, maar uit dit arrest valt moeilijk af te leiden dat artikel 1162 CC voorrang heeft boven de gemeenschappelijke 

wil. De rechter oordeelde daar immers: "Dans l'incertitude de la volonté des parties, la clause doit s'interpréter, comme y invite 

l'article 1162 CC […]." Er staat dus letterlijk dat artikel 1162 CC slechts speelt wanneer er onzekerheid bestaat over de wil 

van de partijen, waardoor dit arrest dus ook duidelijk subsidiariteit promoot.  
2760 Frankrijk: B. GELOT, Finalités et méthodes objectives d'interprétation des actes juridiques, Parijs, LGDJ, 2003, 260. 
2761 Frankrijk: P. STOFFEL-MUNCK, "L'autonomie du droit contractuel de la consommation: d'une logique civiliste à une 

logique de régulation", RTD Com. 2013, n° 37. 
2762 Frankrijk: Versailles 26 mei 1988, n° JurisData 1988-044320. 
2763 Contra stipulatorem: Cass. 22 maart 1979, Arr.Cass. 1978, 860; Pas. 1979, I, 863; RCJB 1981, 189, noot L. CORNELIS; 

RGAR 1980, n° 10.222.; RW 1979-80, 2238; T.Aann. 1982, 296, noot P. MANDOUX ("Overwegende dat in geval van twijfel 

over de zin of over de draagwijdte van een overeenkomst, dat wil zeggen als de zin of de draagwijdte ervan niet kan worden 

vastgesteld op grond van elementen uit of buiten de akte, de rechter, overeenkomstig artikel 1162 BW, […]."); Cass. 28 oktober 

1983, Arr.Cass. 1983-84, 245; Bull. 1984, 228; Pas. 1984, I, 228; RW 1983-84, 1078 ("Overwegende dat er slechts dan twijfel 

is, in de zin van artikel 1162 BW, wanneer het de rechter niet mogelijk is de zin van een overeenkomst of beding met zekerheid 

vast te stellen aan de hand van de gegevens binnen en buiten de akte die hem zijn voorgelegd."); Cass. 24 januari 1984, De 

Verz. 1984, 675 ("Overwegende dat bij de uitlegging van de overeenkomsten men moet nagaan welke de gemeenschappelijke 

bedoeling van de contracterende partijen is geweest; […] dat zowel het verzekeringsvoorstel als de verzekeringsovereenkomst 

duidelijk zijn omtrent de aard van het verzekerde voertuig, namelijk een bromfiets; dat derhalve geen toepassing dient te 
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worden gemaakt van artikel 1162 BW."); Cass. 17 oktober 1988, Arr.Cass. 1988-89, 175; Bull. 1989, 158; JT 1989, 196; JTT 

1989, 156; Pas. 1989, I, 158 ("Attendu que c'est uniquement dans le doute quant au sens ou à la portée d'une convention, c'est-

à-dire s'il n'est pas possible d'en déterminer le sens ou la portée par des éléments intrinsèques ou extrinsèques à l'acte, que le 

juge doit, conformément à l'article 1162 du Code civil, interpréter la convention contre celui qui a stipulé et en faveur de celui 

qui a contracté l'obligation;[…] Que, déterminant la portée de l'engagement de la demanderesse par des éléments extrinsèques 

à celui-ci, la cour du travail n'avait pas à faire application de l'article 1162 du Code civil; que, par les considérations 

reproduites ci-dessus, elle a régulièrement motivé et légalement justifié sa décision."); Brussel 17 september 1986, TBH 1987, 

220 ("Attendu qu'il n'est pas possible de déterminer le snes ou la portée de la clause en discussion par des éléments intrinsèques 

ou extrinsèques; que la convention d'assurance doit donc s'interpréter en faveur de l'intimée et contre l'appellante."); 

Antwerpen 21 oktober 1996, AJT 1996-97, 351, noot B. WYLLEMAN (Intrinsieke elementen bieden geen uitsluitsel, dus moet 

artikel 1162 BW gebruikt worden.); Brussel 18 februari 1999, AJT 1999-00, 526 ("Attendu que M.O. soutient également, qu'en 

cas de doute, l'article 1162 CC impose d'interpréter la convention contre celui qui a stipulé; Que cependant, cette solution est 

prématurée et ne doit être appliquée que si les éléments de la cause, intrinsèques ou extrinsèques, ne permettent pas de 

découvrir avec une suffisance certitude l'intention réelle des parties."); Rb. Gent 18 december 1995, TGR 1996, 46, noot (Bij 

het onderzoek naar de omvang van een erfdienstbaarheid, boden elementen zoals de verkoopovereenkomst en het aangehechte 

plan geen uitkomst, zodat de rechter een beoordeling op basis artikel 1162 BW deed.); Hoog Comité van Toezicht 9 maart 

1972, T. Aann. 1975, 63 (De onduidelijkheid van een bestek kon niet opgeslost worden aan de hand van intrinsieke of 

extrinsieke elementen, zodat artikel 1162 BW van toepassing was.); E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats en droit belge" 

in L'interprétation en droit. Approche pluridisciplinaire, Brussel, Facultés universitaires Saint-Louis, 1978, 309; E. CAUSIN, 

"L'interprétation des contrats écrits vue à travers le contrat d'assurance", De Verz. 1980, 289; A. CHRISTIAENS, "Art. 1602 BW" 

in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 

losbl., z.p.; P. COLLE, Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 38-39; L. 

CORNELIS, "Les clauses d'exonération de responsabilité couvrant la faute personnelle et leur interprétation" (noot onder Cass. 

22 maart 1979), RCJB 1981, 217-218; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 280; 

A. CRUQUENAIRE, L'interprétation des contrats en droit d'auteur, Brussel, Larcier, 2007, 177-178; A. CRUQUENAIRE, 

"L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 309; A. CRUQUENAIRE, "L'incidence du droit commun des obligations sur 

les règles d'interprétation préférentielle: réflexions à partir de l'exemple des contrats relatifs au droit d'auteur", TBBR 2008, 

598-599; A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 21; B. DE CONINCK, "Le 

droit commun de l'interprétation des contrats", DAOR 2001, 42; I. DEMUYNCK, "Interpretatie van verzekeringsovereenkomsten" 

(noot onder Vred. Sint-Kwintens-Lennik 13 november 2000), DCCR 2002, 73; E. DIRIX en A. VAN OEVELEN, "Kroniek van 

het verbintenissenrecht (1985-1992)", RW 1992-93, 1222; Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit 

civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 143; J.-F. LECLERCQ en P. DE KOSTER, "Notions essentielles du droit des 

obligations contractuelles" in Traité pratique de droit commercial, Brussel, Kluwer, 2009, 340, 342; D. LEJEUNE, K. SWERTS 

en N. PEETERS, "Afdeling 3. Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek 

Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-136; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. DE TEMMERMAN, "Overzicht 

van rechtspraak: Verbintenissen (1981-1992)", TPR 1994, 451-452; C. PARIS, "L'interprétation des clauses d'une police 

d'assurance en cas de doute" (noot onder Bergen 6 mei 2003), JLMB 2003, 1821, voetnoot 5; J. F. ROMAIN, "Le principe de la 

convention-loi (portée et limites): réflexions sur un nouveau paradigme contractuel" in Les Obligations contractuelles, Brussel, 

Editions du Jeune Barreau de Bruxelles, 2000, 75; S. STIJNS, D. VAN GERVEN en P. WERY, "Chronique de jurisprudence. Les 

obligations: les sources (1985-1995)", JT 1996, 717; B. TOUSSAINT, "Interprétation et rédaction des contrats d'assurance" in 

Liber amicorum Jean-Luc Fagnart, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 294; R. VANDEPUTTE, De overeenkomst: haar 

ontstaan, haar uitvoering en verdwijning, haar bewijs, Brussel, Larcier, 1977, 109; P. VAN OMMESLAGHE, "Examen de 

jurisprudence. Les obligations (1974-1982)", RCJB 1986, 174; P. WERY, "L'interprétation des clauses ambiguës ou obscures 

d'un contrat d'assurance" (noot onder Luik 6 december 1995), RRD 1996, 425; P. WERY, "L'interprétation des contrats 

d'adhésion en cas d'ambiguïté ou d'obscurité de leurs clauses" (noot onder luik 26 april 1996), JLMB 1996, 1373; P. WERY, 

"Les clauses abusives relatives à l'inexécution des obligations contractuelles dans les lois de protection des consommateurs du 

14 juillet 1991 et du 12 août 2002", JT 2003, 802; P. WERY, Droit des obligations, vol. I, Théorie générale du contrat, Brussel, 

Larcier, 2011, 401-402. Frankrijk: Reims 7 januari 2004, n° Juris-Data 2004-237171 ("Ce n'est qu'après, et dans le doute 

persistant malgré l'examen de la convention selon la méthode progressivement énumérée par les articles 1157 et 1158, 1159, 

1160 et 1161 CC relatif à l'interprétation des clauses les unes par rapport aux autres, que le juge est autorisé à se livrer à une 

interprétation de la convention en faveur de l'une des parties contractantes (conformément à l'article 1162 CC)."); M. Y. M. 

ALY, La logique de l'opération d'interprétation du contrat: Comparaison franco-égyptienne, proefschrift Université de Paris-

Nord, 2005, 185, 191-193; D. BERTHIAU, Le principe d'égalité et le droit civil des contrats, Parijs, LGDJ, 1999, 113; C. 

DENIZOT, "Interprétation de la clause de cession", AJDI 2005, 475; V. EGEA, "La délicate question de l'interprétation des 

contrats" (noot onder Aix-en-Provence 26 juni 2002), La Semaine Juridique Edition Générale 2004, II 10022; L. FIN-LANGER, 

L'équilibre contractuel, Parijs, LGDJ, 2002, 285; J. GAUGUIER, De l'interprétation des actes juridiques, Parijs, Librairie 

nouvelle de droit et de jurisprudence, 1898, 178-180; L. GRYNBAUM, "De l'art de la mesure dans la protection du consentement", 

RDC 2007, 973; T. IVAINER, "L'ambiguïté dans les contrats", D. 1976, chron. 156; M. LAMOUREUX, "L'interprétation des 

contrats de consommation", D. 2006, (2848) n° 12; J. LOPEZ SANTA MARIA, Les systèmes d'interprétation des contrats, 

proefschrift Parijs, 1968, 68-70; M. H. MALEVILLE, Pratique De l'interprétation Des Contrats: Etude Jurisprudentielle, Rouen, 

Université De Rouen, 1991, 245; M. H. MALEVILLE, "Polices d'assurance: les leçons de l'interprétation ou l'art de la rédaction", 
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RGAT 1993, 515; M. H. MALEVILLE, L'interprétation des contrats d'assurance terrestre, Parijs, LGDJ, 1996, 181-182; P. 

MALINVAUD en D. FENOUILLET, Droit des Obligations, Parijs, LexisNexis, 2012, 382; H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. MAZEAUD 

en F. CHABAS, Leçons de droit civil, II, vol. 1, Obligations: théorie générale, Parijs, Montchrestien, 1998, 337-338; M. 

MOREAU, "L'interprétation des conventions collectives de travail: à qui profite le doute?" in Droit social 1995, (171) I A; P. 

SIMLER, "J.-Cl. Civ. Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation des contrats. L'instrument: Notion, 

normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 54; P. STOFFEL-MUNCK, "Interprétation des contrats" (noot 

onder Reims 7 januari 2004), RDC 2004, 933; D. TECHAKUMPHU, Interprétation de contrat en droit français et en droit 

thaïlandais, proefschrift Aix Marseille, 1981, 36. Contra venditorem: Cass. 30 maart 1984, Arr. Cass. 1983-84, 1018 ("De 

regel van art. 1602 BW, volgens welke een duister of dubbelzinnig beding tegen de verkoper wordt uitgelegd, kan alleen dan 

toepassing vinden wanneer de feitenrechter bevindt dat het litigieuze beding duister of dubbelzinnig is, dit wil zeggen, dat de 

regelmatig bijgebrachte gegevens binnen en buiten de akte niet toereikend zijn om de zin van het beding met zekerheid vast te 

stellen"); Rb. Veurne 18 december 1997, V & F 1998, 149 ("Deze interpretatieregel kan echter alleen toepassing vinden 

wanneer de feitenrechter tot de vaststelling komt dat et betwiste beding duister en dubbelzinnig is, met andere woorden wanneer 

de bijgebrachte gegevens binnen en buiten de akte ontoereikend zijn om de betekenis ervan met zekerheid vast te stellen."); A. 

DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 27; A. CHRISTIAENS, "Art. 1602 BW" in 

Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 

losbl., z.p.; A. CRUQUENAIRE, L'interprétation des contrats en droit d'auteur, Brussel, Larcier, 2007, 192; A. CRUQUENAIRE, 

"L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 311-312; A. CRUQUENAIRE, "L'incidence du droit commun des obligations 

sur les règles d'interprétation préférentielle: réflexions à partir de l'exemple des contrats relatifs au droit d'auteur", TBBR 2008, 

600; E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 154-155; H. DE PAGE en A. 

MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité élémentaire de droit civil belge. 4: Les principaux contrats (1re partie), Brussel, Bruylant, 

1997, 175; C. ENGELS, "Vorm – bewijs – kosten – interpretatie" in C. ENGELS en M. DAMBRE, Bijzondere overeenkomsten, 

Brugge, die Keure, 2010, 43; Y. HANNEQUART, "Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, 

Brussel, Larcier, 1958, 144; J. HERBOTS, M. VERVOORT en T. BRUYNINCKX, "[Koop] Algemene begrippen" in Het onroerend 

goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, losbl., II.A.1-73; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, "Afdeling 3. Uitlegging en 

implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, 

losbl., II.4-124; J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, 105; F. MOURLON BEERNAERT, "L'interprétation 

de la vente" in Manuel de la vente, Waterloo, Kluwer, 2010, 113; P. STOFFEL-MUNCK, "Interprétation des contrats" (noot onder 

Reims 7 januari 2004), RDC 2004, (933) n° 3; A. VAN OEVELEN, "Koop-verkoop: vorm, kosten, interpretatie, bewijs" in Recht 

voor de onderneming, Mechelen, Kluwer, losbl., IV.12 – 13; P. WÉRY, "L'interprétation des contrats d'adhésion en cas 

d'ambiguïté ou d'obscurité de leurs clauses" (noot onder Luik 25 april 1996), JLMB 1996, 1374; P. WÉRY, Droit des obligations, 

vol. I, Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, 403. Frankrijk: Reims 27 april 1983, n° JurisData 1983-042697 

("Lorsqu'il y a contradiction dans les dispositions d'une clause d'un contrat de vente immobilière et par suite ambiguité sur 

l'étendue de la chose vendue, le juge doit alors rechercher la commune intention des parties, conformément à l'art. 1156 du 

code civil, par tous moyens même extrinseques. Dès lors qu'est établie la commune intention des parties, il n'y a droit à 

application en faveur de l'acheteur des art. 1162 ni 1602 du code civil."); M. Y. M. ALY, La logique de l'opération 

d'interprétation du contrat: Comparaison franco-égyptienne, proefschrift Université de Paris-Nord, 2005, 228; J. GAUGUIER, 

De l'interprétation des actes juridiques, Parijs, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1898, 187-188; C. GRIMALDI, 

"Paradoxes autour de l'interprétation des contrats", RDC 2008, (207) n° 25; B. MAGOIS, "Fasc. 10: VENTE D'IMMEUBLE" 

in JurisClasseur Notarial Formulaire, losbl., n° 43; M. MIGNOT, "Fasc. unique: VENTE. Obligations du vendeur. Interprétation 

du contrat" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 5, 35. Contra proferentem sensu lato: Nederland: HR 1 juli 1977, NJ 1978, 

125, noot G. J. SCHOLTEN ("Dat het bovendien bij uitleg van een beding als het onderhavige in de eerste plaats aankomt op de 

zin welke de koper daaraan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mocht toekennen en op hetgeen de verkoper te dien 

aanzien van de koper mocht verwachten; dat het Hof daaromtrent slechts heeft vastgesteld dat Ram 'uit de bewoordingen van 

het beding (t.w. dat de verkoopster voor zichzelf bemiddelde) moet hebben beseft dat die bemiddeling strekte ten gunste van de 

verkoopster en niet tevens te zijnen gunste'; dat daaruit echter niet valt af te leiden dat Ram het beding in de door het Hof 

bedoelde zin had moeten opvatten noch dat Matser dit zou hebben mogen verwachten; dat het voorts bij een door een 

professionele verkoper geredigeerd beding voor de hand ligt onduidelijkheden in beginsel ten gunste van de niet professionele 

koper uit te leggen."); HR 18 oktober 2002, AV&S 2003, 174; NJ 2003, 258, noot M. M. MENDEL ("Ook bij de uitleg van de 

bepalingen van het pensioenreglement van de werkgever (waaraan de werknemer zich heeft onderworpen) en van de 

bepalingen van de verzekeringsvoorwaarden opgenomen in de (door de werkgever ten behoeve van zijn uitgezonden 

werknemers gesloten) collectieve verzekeringsovereenkomst (arbeidsongeschikheidspensioen) moet uitgangspunt zijn dat het 

aankomt op de zin die partijen bij de verzekeringsovereenkomst (de werkgever als verzekeringnemer en de verzekeraar en 

voorzover het het pensioenreglement betreft de werkgever en de uitgezonden werknemers) in de gegeven omstandigheden over 

en weer redelijkerwijs aan deze voorwaarden onderscheidenlijk aan dit reglement mochten toekennen en op hetgeen zij te dien 

aanzien van elkaar mochten verwachten. Voorts moet bij die uitleg de aard en de strekking van de verzekering in aanmerking 

worden genomen, waarbij van belang is dat het hier gaat om een door de werkgever ter nakoming van zijn in het 

pensioenreglement neergelegde toezegging gesloten verzekering en dat de strekking van de toezegging en van de gesloten 

verzekering is geweest het ondervangen van de gevolgen van het niet-verzekerd zijn voor de WAO van de uitgezonden 

werknemers. Ten slotte geldt bij de uitleg van de onderhavige verzekering als algemeen gezichtspunt dat naar gelang van de 

omstandigheden mag meewegen dat een eenzijdig door de verzekeraar opgestelde polisvoorwaarde in geval van twijfel ten 
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gunste van de verzekerde moet worden uitgelegd."); Den Haag 12 september 2006, NJF 2006, 546 ("Het hof stelt voorop dat 

het bij de uitleg van een verzekeringsclausule als de onderhavige steeds aankomt op de zin die partijen over en weer 

redelijkerwijs aan elkaars verklaringen en gedragingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs 

van elkaar (aan inzicht) mochten verwachten. Daarbij is van belang dat schriftelijke, door de verzekeraar vastgestelde en 

gehanteerde algemene voorwaarden ten opzichte van de nietprofessionele verzekerde, zoals in het onderhavige geval Van 

Zaanen c.s., steeds duidelijk en begrijpelijk moeten zijn geformuleerd. In geval van twijfel over de betekenis van een 

voorwaarde prevaleert de voor de verzekerde gunstigste interpretatie."); W. D. H. ASSER, "Uitleg van 

verzekeringsovereenkomsten in cassatie. Opmerkingen naar aanleiding van HR 31 maart 2000, NJ 2000, 357" in T. HARTLIEF 

en M. M. MENDEL (eds.), Verzekering en maatschappij, Deventer, Kluwer, 2000, 16; J. HIJMA, C. C. VAN DAM, W. A. M. VAN 

SCHENDEL en W. L. VALK, Rechtshandeling en overeenkomst, Deventer, Kluwer, 2013, 259; C. M. D. S. PAVILLON, "De 

wisselende betekenis van de Richtlijn oneerlijke bedingen in de Nederlandse rechtspraak: een drieluik", VrA 2006, 40; E. J. H. 

SCHRAGE, "Contra proferentem", VrA 2005, 55; R. P. J. L. TJITTES, Uitleg van schriftelijke contracten, Nijmegen, Ars Aequi 

Libri, 2009, 41; J. M. VAN DUNNÉ, Verbintenissenrecht. Deel 1. Contractenrecht, Deventer, Kluwer, 2004, 200; M. H. WISSINK, 

"Europese uitleg van onduidelijke algemene voorwaarden" in BW-Krant Jaarboek 1995, Arnhem, Gouda Quint, 1995, 167-

168; N. VAN TIGGELE-VAN DER VELDE, "Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade, Uitleg in het verzekeringsrecht", AV&S 

2012, n° 2.1; J. B. B. M. WUISMAN, Conclusie bij HR 29 juni 2007, JOL 2007, 491 ("Ook indien artikel 6:238, lid 2 BW niet 

van toepassing is, kan, afhankelijk van de verdere omstandigheden van het geval, in de onduidelijkheid van een bepaling 

aanleiding worden gevonden om bij de uitleg van die bepaling die onduidelijkheid in het nadeel van de opsteller van de 

bepaling te laten meewegen."). Engeland: Birrell v Dryer [1884] 11 R; [HL] 41 ("I do not think that the evidence discloses any 

ambiguity or uncertainty, sufficient to prevent the application of the ordinary rules and principles of construction. There does 

not appear to me to be any necessity for resorting to presumptions in favour of or against either party, whether founded on the 

rule fortius contra proferentem, or on the onus of proving an exception from the gerneral affirmative terms of this contract."); 

Cornish v Accident Ins Co Ltd [1889] 23 QBD 453, 456 ("Contra proferentem ought only to be applied for the purpose of 

removing a doubt, not for the purpose of creating a doubt, or magnifying an ambiguity, when the circumstances of the case 

raise no real difficulty."); London and Lancashire Fire Insurance Company v Bolands, [1924] AC 836, 848 ("It is suggested 

further that there is some ambiguity about the proviso, and that, under the various well-known authorities, upon the principle 

of reading words contra proferentes, we ought to construe this proviso, which is in favour of the insurance company, adversely 

to them. That, however, is a principle which depends upon there being some ambiguity, that is to say, some choice of an 

expression – by those who are responsible for putting forward the clause, which leaves one unable to decide which of two 

meanings is the right one. In the present case it is a question only of construction. There may be some difficulty, there may be 

even some difference of opinion, about the construction, but it is a question quite capable of being solved by the ordinary rules 

of grammar, and it appears to me that there is no ground for saying that there is such an ambiguity as would warrant us in 

reading the clause otherwiste than in accordance with its express terms."); Parkinson v Barclays Bank Ltd [1951] 1 KB 368, 

CA ("Counsel pressed us with the maxim that a deed must be construed contra proferentem. But if, applying the ordinary 

principles of construction, we arrive at a clear conclusion as to what the parties meant by the language which they used, I do 

not think that the maxim comes into action."); St Edmundsbury and Ipswich Diocesan Board of Finance and Another v Clark 

(No 2) [1975] 1 WLR 468 753, 776 ("the presumption can only come into play of the court finds itself unable to reach a sure 

conclusion on the construction of the provision in question;"); Laidlaw v John M Monteath & Co [1979] SLT 78 ("I also accept 

that the contra proferentem rule must not be used to create the ambiguity – one must find the ambiguity first."); Brian Stephen 

Hinks v E. M. Fleet (trading as Silver Sands Caravan Park) [1986] WL 408133 ("But I do not regard the contra proferentem 

rule as a useful aid to construction in this case. The first duty of the court, before one comes to the contra proferentem rule at 

all, is to construe the clause so as to make sense of it."); Mira Oil Resources of Tortola v Bocimar NV [1999] 2 Lloyd's Rep 

101 ("Further, this is not a case where the meaning of the words is so finely balanced that the contra proferentum rule should 

be applied in favour of the owners. If in the view of the Court one of two suggested meanings is significantly preferable to the 

other, as a matter of construction, it can safely be concluded that the former meaning reflects the mutual intention of the 

parties".); BCCI SA v Ali [2001] UKHL 8, ("The doctrine is a desperate remedy, to be invoked only if it is necessary to remedy 

a widespread injunstice."); R v PIAOB [2002] Lloyd's Rep. IR 41, 43 ("The maxim should not be used to create the ambiguity 

it is then employed to solve."); Aqua Design & Play International Ltd v Kier Regional Ltd [2002] EWCA Civ 797; [2003] BLR 

111; 82 Con. LR 107; Alpacas Ltd v Sir John Wilsey [2003] WL 23721686 ("Mr Bacon also relies on the contra proferentem 

rule. This is relevant if there was an ambiguity in the document concerned.."); Direct Travel Insurance v McGeown [2003] 

EWCA Civ 1606, [2004] 1 All ER (Comm) 609 ("A court should be wary of starting its analysis by finding an ambiguity by 

reference to the words in question looked at on their own. And it should not, in any event, on such a finding, move straight to 

the contra proferentem rule without first looking at the context and, where appropriate, permissible aids to identifying the 

purpose of the commercial document of which the words form part. Too early recourse to the contra proferentem rule runs the 

danger of 'creating' an ambiguity where there is none."); Egan v Static Control Components (Europe) Ltd [2004] 3 All ER 

387; [2004] 2 Lloyds Rep 429; [2004] EWCA Civ 409; [2004] EWCA Civ 392 ("That canon of construction can only apply if 

a document, properly interpreted, admits of doubt."); Pilkington UK Ltd v CGU Insurance PLC [2004] EWCA Civ 23 

("Finally, I do not consider that the words used and the overall sense to be accorded to them, whether taken at face value or 

viewed in the overall context of the contract, raise a case of ambiguity requiring or justifying resort to the contra proferentem 

rule."); University of Keele v Price Waterhouse [2004] EWCA Civ 583 ("First, it is not necessary, in my judgment, to rely on 

the contra proferentem rule because the document properly construed has a clear meaning."); Tektrol Ltd v International 

Insurance Company of Hanover Ltd & Anor [2005] EWCA Civ 845; Earl of Cadogan v 27/29 Sloane Gardens Ltd LRA/9/2005; 
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Op 4 februari 2001 stortte de kippenschuur van Hartholt in. De oorzaak van de instorting was 

de sneeuwlaag van 21 cm op het dak die door regen en ijzel een min of meer massieve laag 

met een aanzienlijk gewicht was geworden. Hierdoor kon de stalen spantconstructie van het 

dak de druk niet weerstaan. Hartholt had bij Delta Lloyd een woonhuisverzekering afgesloten 

met een uitgebreide dekking voor onder andere de kippenschuur. De op de verzekering van de 

kippenschuur toepasselijke polisvoorwaarden hielden in: "Artikel 2 Omvang van de dekking. 

1. Schade aan het woonhuis. De verzekering geeft recht op een vergoeding voor materiële 

schade aan het woonhuis, ontstaan door een hierna vermelde gedekte gebeurtenis, ook als deze 

gebeurtenis een gevolg is van een eigen gebrek. 2. Gedekte gebeurtenissen […] 12. Neerslag. 

Schade als gevolg van het woonhuis binnengedrongen neerslag. Van deze dekking is 

uitgesloten: (1) schade ontstaan door neerslag die is binnengedrongen via openstaande ramen, 

luiken of deuren; (2) vocht- en waterdoorlating van muren of vloeren; (3) reparatiekosten van 

daken, dakgoten en afvoerpijpen; (4) neerslagschade die het gevolg is van slecht onderhoud 

of van een constructiefout." Hartholt vorderde dekking vanwege Delta Lloyd, omdat de schade 

die ontstaan was door een door de verzekering gedekte gebeurtenis, namelijk "neerslag". Delta 

Lloyd vond echter dat de schade niet was ontstaan "als gevolg van het woonhuis 

binnengedrongen neerslag", maar wel doordat het dak onder de zware laag sneeuw, ijzel en 

regen was bezweken. De feitenrechter paste de contra proferentem-richtlijn toe. Advocaat-

Generaal STRIKWERDA zag hier geen graten in. De Hoge Raad liet zich er echter niet toe 

verleiden op contra proferentem in te gaan, omdat de Haviltex-norm al een uitkomst bood: 

"Dienaangaande overweegt de Hoge Raad dat het hof met juistheid heeft vooropgesteld dat 

deze uitleg dient te geschieden met gebruikmaking van het zogeheten Haviltexcriterium en dat 

het ook overigens niet blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting." Het evenement 

was aldus gedekt.2764 

                                                 
[2006] 24 EG 178 ("There is no ambiguity and no need or right therefore to resort to the contra proferentem rule properly so-

called."); Oxonica Energy Limited v Neuftec Limited [2008] EWHC 2127 (Pat); [2008] WL 3909365 ("The contra proferentem 

maxim is an old one and there is no doubt that it still survives, although it is not to be used save as a last resort."); Bateman 

and others v Asda Stores Ltd [2009] WL 5641108 ("So there is no need to invoke the contra proferentem rule which only comes 

into play when there are ambiguities, but that is not this case."); Palley v London Borough of Camden [2010] UKUT 469 (LC) 

("Since I am clear about the interpretation of the provisions in question, there is no reason to turn to the contra proferentem 

principle for assistance."); Bright Asset Ltd v Lewis [2011] EWCA Civ 122 ("Mr Salter submits that the agreement was drafted 

by Bright Asset and that it should be interpreted against it in case of doubt. […] However, this principle of interpretation can 

arise only if the interpretation is sufficiently doubtful."); Sheldon Square Residents Association v St George North London Ltd 

[2011] UKUT 13 (LC) ("The contra proferentem rule is a rule of construction of last resort. In this case, although the task of 

construction has not been a simple one, there has been no need to resort to the rule. With a good deal of effort it has been 

possible to ascertain the meaning of the underleases by application of the normal canons of construction without reference to 

what is little more than a counsel of despair."); Enterprise Inns Plc v Palmerston Associates Ltd & Anor [2011] EWHC 3165 

(Ch) ("As to the argument as to contra proferentem, my view is that the language used by the parties is quite clear as to its 

meaning and effect and the contra proferentem approach does not enable the court to disregard the effect of language which 

the court considers to be clear."); AJ Building and Plastering Ltd v Turner [2013] EWHC 484 (QB); [2013] WL 617792 

("Accordingly the court must begin by attempting to construe the contract according to the ordinary principles of construction. 

Only if no firm conclusion can be reached by that route does the court, as a matter of last resort, turn to the contra proferentem 

rule."); J. BEATSON, A. BURROWS en J. CARTWRIGHT, Anson's Law of Contract, Oxford, Oxford University Press, 2010, 179; R. 

CALNAN, Principles of contractual interpretation, Oxford, Oxford University Press, 2013, 94; M. A. CLARKE, The law of 

insurance contracts, Londen, Informa, 2006, 432; P. CSERNE, "Policy considerations in contract interpretation: the contra 

proferentem rule from a comparative law and economics perspective" in G. RADHIKA, Contract Theory - Corporate Law, 

Hyderabad, ICFAI University Press, 2009, 95; C. EDELMAN, "Current 'soft targets' in reinsurance contract wording", Int. I.L.R. 

1996, 329; S. G. JOHNSON, "Resolving Ambiguities in Insurance Policy Language: The Contra Proferentem Doctrine and Use 

of Extrinsic Evidence", Brief 2003-04, 33; L. KOFFMAN en E. MACDONALD, The Law of Contract, Oxford, Oxford University 

Press, 2010, 184; E. MCKENDRICK, Contract Law: Text, Cases, and Materials, Oxford, Oxford University Press, 2014, 415; G. 

MCMEEL, The Construction of Contracts, Oxford, Oxford University Press, 2007, 191; R. MERKIN, Colinvaux's Law of 

Insurance, Londen, Sweet & Maxwell, 2006, 63; E. PEEL, The Law of Contract, Londen, Sweet and Maxwell, 2011, 243; J. 

POOLE, Textbook on Contract Law, Oxford, Oxford University Press, 2012, 264. 
2764 Nederland: HR 14 oktober 2005, NJ 2006, 117.  
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Het hoeft dan ook niet te verbazen dat rechters regelmatig een uitspraak doen in het voordeel 

van de verkoper of in het nadeel van de debiteur van een verbintenis.2765 Dit kan immers de 

gemeenschappelijke bedoeling van de partijen geweest zijn, zodat er voor de subsidiaire regels 

van voorkeurinterpretatie geen plaats is.  

Bij de overdracht van goederen door de ouders aan één van hun kinderen, ontstond er een 

geschil over de interpretatie van de term "levensindex". In de akte was onder de hoofding 

"Betaling der opleggen" gestipuleerd: "De opleggen zijn betaalbaar in volle eigendom, een 

jaar en zes weken na het overlijden van de langstlevende der voornoemde echtgenoten V.-V., 

zonder intrest tot alsdan, volgens levensindex". De partij die de opleggen moest betalen, 

argumenteerde dat het in de notariële akte gebruikte begrip "levensindex" niet bestond en de te 

interpreteren bewoordingen "volgens levensindex" dermate onduidelijk waren dat deze, met 

toepassing van artikel 1162 BW, moesten geïnterpreteerd in het voordeel van diegene die zich 

verbonden had. Het Hof deed een beroep op externe elemententen om het begrip te 

omschrijven, zodat artikel 1162 BW buiten spel werd gezet: "Uit een schrijven van de Federale 

Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie van 21 februari 2005 – zijnde de 

instantie die bij uitstek uitleg kan verschaffen over het begrip index – blijkt dat bij de 

indexhervorming van 1968 de alsdan geldende officiële benaming "indexcijfer der 

kleinhandelsprijzen" afgeschaft werd, dan even overwogen werd het begrip "levensindex" te 

gebruiken doch uiteindelijk gekozen werd voor de benaming "indexcijfer der 

consumptieprijzen". In het licht hiervan is het derhalve duidelijk en niet voor betwisting 

vatbaar dat partijen de bedoeling hadden dat de op een later tijdstip te betalen opleggen 

aangepast zouden worden aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Op dat punt hoeft de 

bewuste notariële akte geen interpretatie en wordt enkel vastgesteld dat in kwestieuze notariële 

akte een begrip werd gebruikt dat niet de officieel erkende benaming was".2766 

 TWIJFEL BIJ CONTRA PROFERENTEM SENSU STRICTO BETEKENT ENERZIJDS 

ONMOGELIJKHEID DE GEMEENSCHAPPELIJKE BEDOELING VAN PARTIJEN TE VINDEN EN 

ANDERZIJDS ONMOGELIJKHEID DE NORMALE BETEKENIS VAN DE TERM IN TE ROEPEN – De 

contra proferentem-regel sensu stricto speelt enkel bij standaardcontracten en 

standaardbedingen, waar er geen onderhandelingen aan zijn vooraf gegaan. Er kan natuurlijk 

sprake zijn van een gemeenschappelijke partijbedoeling bij een standaard- of 

toetredingscontract, namelijk wanneer partijen over bepaalde bedingen genegotieerd hebben of 

als de toetredende contractant voldoende op de hoogte was van de betekenis van het contract, 

of ervan op de hoogte had moeten zijn, en er vrijwillig tot is toegetreden (nr. 145).2767 Bij 

dergelijke contracten is een gemeenschappelijke subjectieve werkelijke of ideale wil, die een 

                                                 
2765 Frankrijk: Besançon 12 februari 2004, n° JurisData 2004-234324 ("Si l'article 1602 du Code civil, selon lequel l'acte de 

vente s'interprète contre le vendeur, déroge à l'article 1162 du même Code, il ne fait pas obstacle à l'application des règles 

d'interprétation énoncées aux articles 1156 et 1159 du Code civil. […] En outre, l'incendie s'est en fait déclaré dans le conduit 

de cheminée permettant d'évacuer les fumées de combustion de l'insert. Une telle installation qui doit être qualifiée d'immeuble 

par destination est également soumise à la clause de non-garantie".). 
2766 Brussel 19 mei 2009, T.Not. 2009, 547. 
2767 A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, 

Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-29.3. DCFR: C. VON BAR, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, H. BEALE, J. HERRE, J. HUET, M. 

STORME, S. SWANN, P. VARUL, A. VENEZIANO en F. ZOLL, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law 

Draft Common Frame of Reference (DCFR), http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, 580. 

PECL: M. H. WISSINK, "Interpretation" in D. BUSCH, E. H. HONDIUS, H. J. VAN KOOTEN, H. N. SCHELHAAS en W. M. SCHRAMA 

(eds.), The Principles of European Contract Law and Dutch Law – A Commentary, De Haag, Kluwer, 2002, 244. 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
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uitvloeisel van precontractueel overleg is, echter vaak moeilijk aan te wijzen. Het is dan ook 

aangewezen de "twijfel", die aanleiding geeft tot het gebruik van de contra proferentem-regel 

te onderscheiden van "twijfel" in de zin van contra venditorem en contra stipulatorem.2768 

"Twijfel" in de zin van de contra proferentem-regel moet immers een stap verder gaan. In eerste 

instantie moet de rechter inderdaad ook de gemeenschappelijke subjectieve werkelijke of ideale 

bedoeling van de partijen nagaan. Vindt hij op die manier een oplossing voor het 

interpretatieprobleem, dan is er geen plaats voor enige regel van voorkeurinterpretatie. Leidt 

dit niet tot een bevredigende uitkomst, dan moet hij nagaan of er al dan niet sprake is van een 

toetredings- of standaardcontract. Zo nee, dan kunnen de gemeenrechtelijke subsidiaire regels 

van voorkeurinterpretatie een rol spelen. Zo ja, dan is het mogelijk dat de contra proferentem-

regel sensu stricto in het vizier komt. Voordat de rechter deze regel echter kan inroepen, moet 

hij eerst nog een tussenstap maken en nagaan of de normale betekenis van het litigieuze woord 

of beding niet tot een oplossing kan leiden.2769  

                                                 
2768 A. CRUQUENAIRE, L'interprétation des contrats en droit d'auteur, Brussel, Larcier, 2007, 218; A. CRUQUENAIRE, 

"L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 313; A. CRUQUENAIRE, "L'incidence du droit commun des obligations sur 

les règles d'interprétation préférentielle: réflexions à partir de l'exemple des contrats relatifs au droit d'auteur", TBBR 2008, 

601. 
2769 Luik 6 december 1995, RRD 1996, 421, noot P. WERY ("Attendu, en outre, qu'en matière de contrat d'adhésion, une clause 

équivoque s'interprète contre le professionnel qui a proposé le contrat au profane et sur base des critères d'interprétation 

raisonnablement intelligibles par celui-ci, conformément au sens commune des termes utilisés."); Antwerpen 20 april 1998, 

RW 2001-02, 532 ("Dat in de polis geen omschrijving van 'diefstal' is gegeven, zodat dit begrip moet worden begrepen naar 

het algemeen taalgebruik.'); Brussel 26 juni 2000, RGAR 2001, n° 13.424, noot; TAVW 2001, 198; Brussel 8 oktober 2007, JT 

2007, 816; T. Verz. 2008, 60, noot P. FONTAINE ("Dans l'espèce, le terme 'vol' ne fait pas l'objet d'une définition précise dans 

le contrat. […] Le contrat d'assurance est soumis aux règles d'interprétation applicables à tout contrat. […] Finalement en 

cas de doute, le contrat d'assurance qui peut être considéré en espèce comme un contrat d'adhésion sera interprété contre celui 

qui a stipulé, soit l'assureur, et en faveur de celui qui adhère au contrat, soit l'assuré. […] Il faut dès lors se référer au sens 

que les mots peuvent avoir pour un assuré normalement avisé. Le sinistre déclaré le 10 septembre 1992 correspond bien à la 

définition 'vol' pris dans son sens usuel."); Rb. Turnhout 4 februari 1991, T.Verz. 1991, 834, noot E. DENOEL; Voorz. Kh. 

Brussel 16 juni 2003, DCCR 2004, 104, noot L. KERZMANN; Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2003, 334; TBH 

2003, 893, noot L. KERZMANN ("L'intoxication alcoolique, dans son sens usuel, vise l'état d'une personne qui n'a plus le 

contrôle permanent de ses actes, sans qu'il soit requis qu'elle ait perdu la conscience de ceux-ci (Cass. 13 février 2002, 

www.cass.be). L'abus chronique est dans le langage courant un usage excessif qui persiste. La clause est donc claire."); Vred. 

Hoei 21 maart 1986, T. Vred. 1987, 93 (Interpretatie van een verzekeringscontract. De rechter zoekt de gemene wil van de 

partijen, bekijkt de woordenboekbetekenis van de onduidelijke term "hydraulique" en wendt zich dan tot de contra proferentem-

regel.); E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats écrits vue à travers le contrat d'assurance", De Verz. 1980, 285; P. COLLE, 

Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 38; A. CRUQUENAIRE, L'interprétation 

des contrats en droit d'auteur, Brussel, Larcier, 2007, 218; A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat de vente", TBBR 

2008, 313; A. CRUQUENAIRE, "L'incidence du droit commun des obligations sur les règles d'interprétation préférentielle: 

réflexions à partir de l'exemple des contrats relatifs au droit d'auteur", TBBR 2008, 601-602; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. 

CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-29.3. 

Nederland: HR 20 februari 2004, NJ 2005, 493 ("In praktisch opzicht is de taalkundige betekenis die deze bewoordingen, 

gelezen in de context van dat geschift als geheel, in (de desbetreffnde kring van) het maatschappelijk verkeer normaal 

gesprokenhebben, bij de uitleg van dat geschrift wel van groot belang."); HR 16 mei 2008, NJ 2008, 284; Den Haag 12 

september 2006, NJF 2006, 546 ("Het hof stelt voorop dat het bij de uitleg van een verzekeringsclausule als de onderhavige 

steeds aankomt op de zin die partijen over en weer redelijkerwijs aan elkaars verklaringen en gedragingen mochten toekennen 

en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar (aan inzicht) mochten verwachten. Daarbij is van belang dat 

schriftelijke, door de verzekeraar vastgestelde en gehanteerde algemene voorwaarden ten opzichte van de nietprofessionele 

verzekerde, zoals in het onderhavige geval Van Zaanen c.s., steeds duidelijk en begrijpelijk moeten zijn geformuleerd. In geval 

van twijfel over de betekenis van een voorwaarde prevaleert de voor de verzekerde gunstigste interpretatie. Bij een zonder 

bijstand van een onafhankelijke tussenpersoon gesloten reisverzekering als de onderhavige kan de betekenis die een bepaald 

begrip in het algemeen spraakgebruik heeft, een belangrijke rol bij de uitleg spelen."); P. RAS, "Het uitleggen van 

overeenkomsten: een handleiding voor de praktijkjurist", Contracteren 2010, 14; H. N. SCHELHAAS, "De uitleg van 

overeenkomsten ná DSM/Fox", MvV 2006, 32; N. VAN TIGGELE-VAN DER VELDE, "Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade, 

Uitleg in het verzekeringsrecht", AV&S 2012, n° 3.1.; J. WUISMAN, Conclusie bij HR 13 juli 2007, NJ 2007, 586. Engeland: 

M W Wilson (Lace) Ltd v Eagle Star Insurance Co Ltd [1993] SLT 938, 947; Cert plc v George Hammond plc [1999] All ER 

http://www.cass.be/
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Een koper van een onroerend goed, bestaande uit een woonhuis, een erf, een tuin en een garage, 

wilde het woonhuis slopen, het perceel in twee verdelen en daarop twee woonhuizen laten 

bouwen. Art. 5.3 van de standaard-koopovereenkomst vermeldde: "De onroerende zaak zal bij 

de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik 

nodig zijn. Koper is voornemens de onroerende zaak te gebruiken als bouwperceel voor twee 

halfvrijstaande woonhuizen." Kort nadien werd het gebied waarin het onroerend goed gelegen 

was, uitgeroepen tot beschermd dorpsgezicht en werden de aanvragen voor een sloop- en een 

bouwvergunning aangehouden in afwachting van een nieuw bestemmingsplan. De koper zag 

zich genoodzaakt het onroerend goed opnieuw te verkopen, en wel met een zeer groot verlies. 

Hij klaagde de verkoper aan, omdat deze de zaak in strijd met artikel 5.3 van de 

koopovereenkomst had verkocht: de zaak bezat volgens hem niet de feitelijke eigenschappen 

die voor het door hen beoogde normale gebruik nodig waren. De verkoper stelde echter dat 

onder een "normaal gebruik" niet de sloop van een woonhuis kon worden verstaan. De Hoge 

Raad benadrukte het feit dat het hier ging om een standaardovereenkomst, oordeelde dat de 

uitleg moest gebeuren met inachtneming van de Haviltex-maatstaf en voegde eraan toe: "Indien 

partijen bij de schriftelijke vastlegging van hun overeenkomst gebruikmaken van een 

standaardakte waarin een beding voorkomt dat, zoals art. 5.3 van de standaard NVM-

koopakte, als voorgedrukte verklaring van de verkoper bevat dat de verkochte zaak de feitelijke 

eigenschappen zal bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn, zal uitgangspunt 

voor de uitleg van dit beding dienen te zijn dat "normaal gebruik" betrekking heeft op wat 

daaronder naar gangbaar spraakgebruik wordt verstaan."2770  

Op die manier speelt de objectieve betekenis van een woord naar gangbaar spraakgebruik een 

belangrijke rol bij de uitlegging van standaardbepalingen, wat gerechtvaardigd wordt doodat de 

partijen niet hebben onderhandeld over dit beding.2771 De toetreder heeft geen inbreng gehad in 

                                                 
(D) 1262 ("Pausing here, it is appropriate to consider the natural meaning of the words used. I am persuaded that if regard is 

had simply to the ordinary meaning of the words of the clause, albeit construing them contra proferentem, so that amibiguities 

are treated as counting against the defendant […]"); Glasgow City Council v Caststop Ltd [2003] SLT 526; [2004] SCLR 283; 

[2003] GWD 5-123 ("The natural and ordinary meaning of "achieved" in the present context is "acquired by effort"; […] there 

is no ambiguity such as to justify the contra proferentem principle."); GE Frankona Reinsurance Limited v CMM Trust No 

1400 The "Newfoundland Explorer" [2006] EWHC 429 ("The natural and ordinary meaning of the word 'crewed' refers to the 

crew, whatever its number, performing such duties as are required on board the vessel […] The wording of the warranty is 

clear and it is not necessary to apply the contra proferentem rule."). 
2770 Nederland: HR 23 december 2005, NJ 2010, 62. 
2771 Brussel 8 oktober 2007, JT 2007, 816; T. Verz. 2008, 60, noot P. FONTAINE ("Dans l'espèce, le terme 'vol' ne fait pas l'objet 

d'une définition précise dans le contrat. […] Le contrat d'assurance est soumis aux règles d'interprétation applicables à tout 

contrat. […] Finalement en cas de doute, le contrat d'assurance qui peut être considéré en espèce comme un contrat d'adhésion 

sera interprété contre celui qui a stipulé, soit l'assureur, et en faveur de celui qui adhère au contrat, soit l'assuré. […] Il faut 

dès lors se référer au sens que les mots peuvent avoir pour un assuré normalement avisé. Le sinistre déclaré le 10 septembre 

1992 correspond bien à la définition 'vol' pris dans son sens usuel."); E. CAUSIN, "L'interprétation des contrats écrits vue à 

travers le contrat d'assurance", De Verz. 1980, 285; P. COLLE, Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2006, 38; A. CRUQUENAIRE, L'interprétation des contrats en droit d'auteur, Brussel, Larcier, 2007, 

218; A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 313; A. CRUQUENAIRE, "L'incidence du droit 

commun des obligations sur les règles d'interprétation préférentielle: réflexions à partir de l'exemple des contrats relatifs au 

droit d'auteur", TBBR 2008, 601-602. Nederland: HR 16 mei 2008, NJ 2008, 284 ("Het gaat hier om de uitleg van art. 2.1.2 

van de polisvoorwaarden, die deel uitmaken van een beurspolis. Nu over dergelijke voorwaarden niet tussen partijen 

onderhandeld pleegt te worden (en uit de stukken van het geding geen andere conclusie getrokken kan worden dan dat niet 

gesteld is dat zulks in dit geval anders is), is de uitleg daarvan met name afhankelijk van objectieve factoren zoals de 

bewoordingen waarin de desbetreffende bepaling is gesteld."); Den Haag 12 september 2006, NJF 2006, 546 ("Het hof stelt 

voorop dat het bij de uitleg van een verzekeringsclausule als de onderhavige steeds aankomt op de zin die partijen over en 

weer redelijkerwijs aan elkaars verklaringen en gedragingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien 

redelijkerwijs van elkaar (aan inzicht) mochten verwachten. Daarbij is van belang dat schriftelijke, door de verzekeraar 

vastgestelde en gehanteerde algemene voorwaarden ten opzichte van de nietprofessionele verzekerde, zoals in het onderhavige 

geval Van Zaanen c.s., steeds duidelijk en begrijpelijk moeten zijn geformuleerd. In geval van twijfel over de betekenis van een 
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de formulering van de rechtshandeling, en heeft toch zijn toestemming gegeven om gebonden 

te zijn. Het is logisch dat zijn toestemming gebaseerd is op de normale betekenis van de 

bewoordingen en op de zin die hij hier redelijkerwijs aan mag hechten. "Twijfel" in de zin van 

de contra proferentem-regel betekent dus dat het enerzijds onmogelijk is de (subjectieve 

werkelijke dan wel redelijke) gemeenschappelijke wil van de partijen te achterhalen en dat 

anderzijds de normale betekenis van de termen van de akte ook geen uitkomst biedt.  

Een geschil rees over de interpretatie van de dekkingsvoorwaarden van een 

verzekeringsovereenkomst. Een container had tegen een afvalpers geduwd, waardoor die was 

losgekomen van haar bevestigingspunten. Dit resulteerde in een breuk van de 

elektriciteitsvoedingskabels. De polisvoorwaarden vereisten uitdrukkelijk het toevallig 

karakter van het schadegeval. De schade was echter ontstaan door het herhaaldelijk duwen van 

de container tegen de pers, zodat aanvankelijk de bevestigingsbouten loskwamen, om 

vervolgens af te breken, zodat de pers uiteindelijk kon verschuiven. De verzekeraar vond dat 

er hier geen sprake was van toeval, omdat de schade zich noodzakelijkerwijze vroeger of later 

had moeten voordoen. De verzekerde vond dat hier wel toeval kon opgeworpen worden en 

beriep zich op de contra proferentem-regel. De feitenrechter oordeelde dat contra proferentem 

sensu stricto hier geen toepassing kon vinden, omdat de oplossing van het geschil erin bestond 

aan het begrip "toeval" de normale betekenis van het woord toe te kennen.2772 

Enkel wanneer een woord of een zin volgens zijn normale betekenis redelijkerwijs twee of meer 

betekenissen kan hebben en het onduidelijk is welke betekenis door de contractanten bedoeld 

werd, kan de regel een rol spelen.2773 Dit betekent dat bij twijfel een interpretatie in het voordeel 

van de toetreder gegarandeerd is, wanneer deze een redelijke uitlegging naar voor brengt die 

zijn positie ondersteunt, terwijl de uitleg in het voordeel van de opsteller van het 

                                                 
voorwaarde prevaleert de voor de verzekerde gunstigste interpretatie. Bij een zonder bijstand van een onafhankelijke 

tussenpersoon gesloten reisverzekering als de onderhavige kan de betekenis die een bepaald begrip in het algemeen 

spraakgebruik heeft, een belangrijke rol bij de uitleg spelen."); P. RAS, "Het uitleggen van overeenkomsten: een handleiding 

voor de praktijkjurist", Contracteren 2010, 14; H. N. SCHELHAAS, "De uitleg van overeenkomsten ná DSM/Fox", MvV 2006, 

32; N. VAN TIGGELE-VAN DER VELDE, "Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade, Uitleg in het verzekeringsrecht", AV&S 

2012, n° 3.1; J. WUISMAN, Conclusie bij HR 13 juli 2007, NJ 2007, 586.  
2772 Rb. Turnhout 4 februari 1991, T.Verz. 1991, 834, noot E. DENOEL. 
2773 Vred. Hoei 21 maart 1986, T. Vred. 1987, 93 (Interpretatie van een verzekeringscontract. De rechter zoekt de gemene wil 

van de partijen, bekijkt de woordenboekbetekenis van de onduidelijke term "hydraulique" en wendt zich dan tot de contra 

proferentem-regel.). Nederland: HR 9 september 1994, NJ 1995, 285, noot M. M. MENDEL ("De klachten falen. Zij miskennen 

dat de rechter die, zoals het Hof in dit geval, een door de verzekeraar opgestelde clausule in redelijkheid niet voor meer dan 

één uitleg vatbaar oordeelt, in beginsel geen aanleiding heeft om desondanks een voor de verzekerde minder bezwarende uitleg 

te kiezen. Het Hof heeft in rov. 4.7 en 4.8 voldoende inzicht gegeven in de gedachtengang die tot de in rov. 4.6 aanvaarde uitleg 

heeft geleid."); P. RAS, "Het uitleggen van overeenkomsten: een handleiding voor de praktijkjurist", Contracteren 2010, 14; H. 

N. SCHELHAAS, "De uitleg van overeenkomsten ná DSM/Fox", MvV 2006, 32; R. P. J. L. TJITTES, "Uitleg van schriftelijke 

contracten", RMT 2005, 19. Engeland: Glasgow City Council v Caststop Ltd [2003] SLT 526; [2004] SCLR 283; [2003] GWD 

5-123 ("The natural and ordinary meaning of "achieved" in the present context is "acquired by effort"; […] there is no 

ambiguity such as to justify the contra proferentem principle."); GE Frankona Reinsurance Limited v CMM Trust No 1400 

The "Newfoundland Explorer" [2006] EWHC 429 ("The natural and ordinary meaning of the word 'crewed' refers to the crew, 

whatever its number, performing such duties as are required on board the vessel […] The wording of the warranty is clear and 

it is not necessary to apply the contra proferentem rule."); R&R Developments Limited v Axa Insurance UK plc [2009] EWHC 

2429 (Ch); [2009] WL 2946917 ("What is however clear is that there must be a genuine ambiguity. The court will simply reject 

a meaning which, even if grammatically possible, is not one which can reasonably have been how the question was understood 

by the insured."); James A Gammie v Abbey Legal Protection [2011] WL 6328980 ("Counsel were (rightly) agreed that the 

maxim, still commonly known as 'contra proferentem', is only of use as a last resort in a case of real ambiguity, for example, 

where two reasonable meanings are equally open."); M. A. CLARKE, The law of insurance contracts, Londen, Informa, 2006, 

432. 
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standaardcontract slechts kan gebeuren wanneer hij aantoont dat zijn interpretatie de enig 

mogelijke normale uitlegging is.2774
  

Een fabrikant was verzekerd tegen verschillende risico's, waaronder de vernietiging of schade 

aan zijn eigendommen door "bursting or overflowing of water pipes, water apparatus or water 

tanks". Het bedrijf bezat een verwarmingssysteem op gas dat bestond uit een gasboiler die 

water omzette in stoom, die via pijpen over de hele fabriek werd verspreid en de verwarmingen 

opwarmde. Er kwam een gat in één van de pijpen, waardoor stoom ontsnapte. Deze 

condenseerde en beschadigde de bedrijfsgebouwen en machines. De verzekerde sprak zijn 

verzekeraar aan op basis van bovenvermelde clausule. Deze vond echter dat hier geen "bursting 

of a water apparatus" aan de orde was, omdat de leidingen enkel stoom vervoerden. De 

fabrikant meende dat er geen normale betekenis bestond voor de term "water apparatus", zodat 

de regel contra proferentem moest spelen. De eerste rechter volgde hem hierin. In hoger beroep 

werd het vonnis echter verbroken. De beroepsrechter vond dat er geen sprake was van 

dubbelzinnigheid, die een beroep op de contra proferentem-bepaling zou rechtvaardigen, 

aangezien "what occured when the bung was blown out could not on any normal meaning of 

the words be regarded as 'bursting or overflowing of water pipes, water apparatus or water 

tanks'."2775  

 SUBSIDIARITEIT SLUIT COMBINATIE MET GEMENE INTERPRETATIEREGELS UIT – De 

subsidiariteit van de regels van voorkeurinterpretatie type 2 houdt in dat ze geen rol kunnen 

spelen wanneer de rechter het geschil al kan oplossen op basis van andere, hiërarchisch hoger 

staande, interpretatiebepalingen. Het is dan ook niet nodig een regel van voorkeurinterpretatie 

in te roepen ter ondersteuning van andere gemeenrechtelijke interpretatieregels.2776
 Wanneer 

men de rechtspraak erop naslaat, ziet men dat dit toch regelmatig gebeurt.2777  

                                                 
2774 Engeland: M. A. CLARKE, The law of insurance contracts, Londen, Informa, 2006, 433. 
2775 Engeland: M W Wilson (Lace) Ltd v Eagle Star Insurance Co Ltd [1993] SLT 938, 947. 
2776 P. WERY, "L'interprétation des contrats d'adhésion en cas d'ambiguïté ou d'obscurité de leurs clauses" (noot onder Luik 26 

april 1996), JLMB 1996, 1375. 
2777 Bijvoorbeeld Cass. 17 februari 1944, Pas. 1944, I, 213 (schending van artikel 1162 BW en 1602 BW); Gent 7 mei 1953, 

RW 1953-54, 945 ("Dat appellant niet gerechtigd is zich te beroepen op artikel 1602 BW, evenmin als op artikel 1162 BW, 

vermits hier geen dubbelzinnigheid van het beding bestaat, noch enige twijfel omtrent de bedoeling van de partijen mogelijk 

is."); Antwerpen 28 november 1985, Rev.not.b. 1986, 390, noot R. DE VALKENEER (combinatie van artikel 1162 BW en artikel 

1602 BW); Brussel 15 juni 1992, RGAR 1994, n° 12.260 ("Bovendien wordt een dubbelzinnige clausule in een 

toetredingsovereenkomst geïnterpreteerd tegen de professioneel die het contract voorstelde aan de leek."); Luik 16 september 

1996, JT 1997, 183; RRD 1996, 583 ("Si la clause telle qu'elle est libellée dans l'acte authentique faisait naître un doute, encore 

faudrait-il, dans cette hypothèse, interpréter ladite clause et la convention en faveur de celui qui s'oblige et contre celui qui 

stipule, conformément à l'article 1162 CC, soit, en l'espèce, en faveur des acheteurs; que ce principe est rappelé avec force en 

matière de vente par l'article 1602 CC."); Kh. Verviers 26 mei 1955, JL 1955, 59 ("Il s' ensuit que la reconnaisance, quoique 

paradoxale, de la vraisemblance de ces deux positions déclenche nécessairement l'application des art. 1162 et 1602 CC."); 

Kh. Brussel 5 april 1968, JDF 1968, 197 ("Si les termes de la convention litigieuse étaient ambigus, quod non, ils 

s'interpréteraient contre Mme Harris par application des articles 1162 et 1602 CC."); Kh. Kortrijk 18 december 1969, RW 

1969-70, 1587 (artikel 1602 BW gebruikt ter ondersteuning van artikel 1158 BW en 1159 BW); Rb. Mechelen 14 april 1981, 

RW 1982-83, 1411, noot A. VAN OEVELEN (artikel 1602 BW gebruikt ter ondersteuning van artikel 1156 BW en 1159 BW); P. 

WERY, "L'interprétation des contrats d'adhésion en cas d'ambiguïté ou d'obscurité de leurs clauses" (noot onder Luik 26 april 

1996), JLMB 1996, 1375. Frankrijk: Versailles 12 november 2009, n° 08/06888 ("Qu'il convient de rappeler qu'une obligation 

précontractuelle de renseignement pèse sur le vendeur en application de l'article 1602 du code civil qui énonce que le vendeur 

est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Que par application des dispositions de l'article 1162 du code civil, la 

clause suivant laquelle le vendeur déclare que l'immeuble vendu est raccordé à l'assainissement communal', s'interprète contre 

le vendeur.").  
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 SUBSIDIARITEIT GELDT OOK WANNEER MEN INTERPRETATIEREGELS ALS FACULTATIEVE 

RICHTLIJNEN BESCHOUWT – Nu kan men zich de vraag stellen of een dergelijke subsidiariteit 

wel mogelijk is in landen waar interpretatieregels geen rechtsregels, maar slechts facultatieve 

richtlijnen zijn, zoals Frankrijk, Nederland en Engeland (nr. 160). Als interpretatiebepalingen 

niet meer zijn dan wenken voor de interpretator, heeft hij dan immers niet de vrijheid zelf de 

keuze te maken deze al dan niet toe te passen? En als hij zelf mag beslissen of hij de bepalingen 

toepast, dan volgt hier toch logischerwijs uit dat de interpretator ook de mogelijkheid moeten 

hebben zelf te kiezen op welke bepaling hij zijn beslissing willen steunen, ook al zou deze 

richtlijn toevallig als subsidiair aangemerkt worden door de rechtsleer?2778 Het mag daarom op 

het eerste zicht gepast lijken MALEVILLE te volgen, die contra stipulatorem beschouwt als een 

interpretatiebepaling "au même titre que les autres règles, qui peut être utilisée dans le doute, 

toutes les fois qu'une clause n'est ni claire, ni précise".2779 De twijfel, die aanleiding geeft tot 

het gebruik van een subsidiaire regel van voorkeurinterpretatie, verwijst dan niet naar de 

onmogelijkheid via interne en externe elementen de subjectieve werkelijke partijbedoeling of 

de redelijke partijbedoeling te vinden, maar enkel naar de primaire onduidelijkheid of 

dubbelzinnigheid van de clausule, die tot interpretatie aanleiding geeft.2780  

Een koppel sloot in 2006 een hypothecaire lening aan een variabele rentevoet van 3,25 % per 

jaar. In 2008 informeerde de bank hen dat de rentevoet zou worden opgetrokken tot 6,75 % per 

jaar. Het koppel was het daar echter niet mee eens, aangezien het contract volgens hen bepaalde 

dat de rentevoet niet hoger kon stijgen dan 4,75 % per jaar. Ze vonden dat het contract 

dubbelzinnig was, aangezien het enerzijds bepaalde "le taux maximum d'intérêt servant de 

calcul des échéances est de 4,75 %", maar anderzijds toegevoegd was "ce taux est distinct du 

taux d'intérêt", en dat het in hun voordeel moest geïnterpreteerd worden. De bank vond de 

bewoordingen echter glashelder. De feitenrechter oordeelde: "Il convient en conséquence de 

vérifier si les clauses contractuelles ont été présentées et rédigées de façon claire et 

compréhensible et, en cas de doute sur le sens qu'il faut leur attribuer, de les interpréter en 

faveur de ceux qui ont contracté […]." Uiteindelijk besliste de rechter dat het contract duidelijk 

was en er geen interpretatie nodig was.2781  

De status van richtlijn hypothekeert echter niet ipso facto de subsidiariteit. Het is juist dat de 

rechter die geconfronteerd wordt met het bestaan van facultatieve interpretatieregels kan kiezen 

of hij zich al dan niet tot een interpretatiebepaling wendt, maar hij moet bij de uitlegging wel 

                                                 
2778 Frankrijk: C. GRIMALDI, "Paradoxes autour de l'interprétation des contrats", RDC 2008, (207) n° 20; F. TERRE , P. SIMLER 

en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 466. 
2779 Frankrijk: M. H. MALEVILLE, Pratique De l'interprétation Des Contrats: Etude Jurisprudentielle, Rouen, Université De 

Rouen, 1991, 246. 
2780 Frankrijk: Cass. fr. (1e civ.) 24 september 2008, n° 07-15.520 ("Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait du testament que 

le terme "argent liquide" excluait nécessairement le compte-titres, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet 

acte et, partant, a violé les articles 895, 970, 1157 et 1162 du Code civil."); Versailles 3 september 2009, n° 07/04201 ("Qu'en 

présence d'une clause ambiguë, le doute doit profiter à l'assuré en application de l'article 1162 du code civil et de l'article L 

133-2 du code de la consommation."); Dijon 21 januari 2010, n° 09/00824 ("Les énonciations ci dessus rappelées sont 

suffisamment claires pour permettre l'application du contrat sans recourir à une interprétation dans les conditions de l'article 

1162 du Code civil."); Angers 25 november 2011, n° 11/02991 ("Il convient en conséquence de vérifier si les clauses 

contractuelles ont été présentées et rédigées de façon claire et compréhensible et, en cas de doute sur le sens qu'il faut leur 

attribuer, de les interpréter en faveur de ceux qui ont contracté."); Angers 25 november 2011, n° 11/02991. 
2781 Frankrijk: Angers 25 november 2011, n° 11/02991. 
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steeds rekening houden met de fundamenten van de interpretatie van rechtshandelingen, zoals 

die rechtstreeks voortkomen uit het de manier waarop rechtshandelingen totstandkomen.2782 

Interpretatieregels reflecteren immers de band tussen het ontstaan van een rechtshandeling en 

de uitleg ervan.2783 De regels van voorkeurinterpretatie type 2 zijn dan richtlijnen die moeten 

gekaderd worden binnen de zoektocht naar de wil van de partijen.2784 Binnen de filosofie van 

de interpretatie volgens de subjectieve werkelijke partijbedoeling, is het onmogelijk de 

feitenrechter toe te laten te kiezen of hij de basisinterpretatieregel die de gemeenschappelijke 

bedoeling van de partijen voorrang geeft, dan wel een subsidiaire regel van 

voorkeurinterpretatie inroept. Dit geldt evenzeer voor de systemen die een interpretatie volgens 

de redelijke partijbedoeling vooropstellen. De interpretatie volgens de geobjectiveerde 

werkelijke partijbedoeling (Haviltex-norm) en de interpretatie volgens de objectieve 

                                                 
2782 Frankrijk: C. DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations conventionelles en général, II, Parijs, Durand, 1876, 4; 

V. EGEA, "La délicate question de l'interprétation des contrats" (noot onder Aix-en-Provence 26 juni 2002), La Semaine 

Juridique Edition Générale 2004, II 10022. 
2783 Rb. Gent 4 november 2009, TGR-TWVR 2010, 9 ("Terecht stelt de eiser zelf dat de uitbreiding van de 

vrijwaringsverbintenissen van de verkoper haar grondslag heeft in de wilsautonomie van de partijen, zodat uitsluitend de 

overeenkomst 'naar de letter en de geest' bepalend is voor de omvang van de betrokken verbintenissen."); L. CORNELIS, 

Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 285; J. DABIN, noot onder Cass. 30 januari 1947, RCJB 

1947, 218; A. DE BOECK, "Wilsuiting: werkelijke wil - uitgedrukte wil – veinzing" in Bijzondere overeenkomsten. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Commentaar verbintenissenrecht, Titel II. 

Contractenrecht, Antwerpen, Kluwer, 2007, IIIC1; A. DE BOECK, "Uitlegging" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 

2010, 14; F. DE LY, "Interpretation clauses in international contracts (characterization, definition, entire agreement, headings, 

language, NOM-clauses, non-waiver clauses and severability)", IBLJ 2000, 723; B. DE CONINCK, "Le droit commun de 

l'interprétation des contrats", DAOR 2001, 40; M. FONTAINE en F. DE LY, Drafting International Contracts. An Analysis of 

Contract Clauses, New York, Transnational Publishers, 2006, 107; A. GUILMOT, Y. NINANE en A. CRUQUENAIRE, 

"L'interprétation du contrat" in Obligations. Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, losbl., II.1.5-12; Y. HANNEQUART, 

"Interprétation des contrats" in Les novelles. Droit civil. Tome IV, volume 2, Brussel, Larcier, 1958, 83; R. KRUITHOF, "La 

théorie de l'apparence dans une nouvelle phase" (noot onder Cass. 20 juni 1988), RCJB 1991, 76; D. LEJEUNE, K. SWERTS en 

N. PEETERS, "Afdeling 3. Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek 

Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-127; 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, 3; P. VAN OMMESLAGHE, "L'autonomie de la volonté: 

du Code civil à nos jours" in R. FELTKAMP en F. VANBOSSELE, Wilsautonomie, contractvrijheid en ondernemingscontracten. 

Welke toekomst beschoren?, Antwerpen, Intersentia, 2012, 5; P. WERY, Droit des obligations, vol. I, Théorie générale du 

contrat, Brussel, Larcier, 2011, 208. Frankrijk: A. BENABENT, Droit des obligations, Parijs, Montchrestien, 2012, 211; J. 

CARBONNIER, Droit Civil Tome 4. Les obligations in Thémis droit privé, Parijs, Presses Universitaires de France, 2000, 277; C. 

DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations conventionelles en général, II, Parijs, Durand, 1876, 4; V. EGEA, "La 

délicate question de l'interprétation des contrats" (noot onder Aix-en-Provence 26 juni 2002), La Semaine Juridique Edition 

Générale 2004, II, (10022) n° 2.1.; 2; C. GRIMALDI, "Paradoxes autour de l'interprétation des contrats", RDC 2008, (207) n° 2; 

F. TERRE, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, Parijs, Dalloz, 2009, 464; C. LARROUMET, Droit civil. 3: Les obligations, 

le contrat, Parijs, Economica, 2007, 96; P. SIMLER, "J.-Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 10: Contrats et Obligations. Interprétation 

des contrats. L'instrument: Notion, normes, champ d'application" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 6, 38; P. SIMLER, "J.-

Cl. Civ Art. 1156 à 1164. Fasc. 20: Contrats et obligations. Interprétation des contrats. La mise en œuvre: rôle respectif des 

juges du fond et de la Cour de cassation" in JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 4, 13; Nederland: A. S. HARTKAMP en C. H. 

SIEBURGH, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht; 6. Verbintenissenrecht. 3: 

Algemeen overeenkomstenrecht, Deventer, Kluwer, 2014, n° 42, 362; J. HIJMA, C. C. VAN DAM, W. A. M. VAN SCHENDEL en 

W. L. VALK, Rechtshandeling en overeenkomst, Deventer, Kluwer, 2013, 279; N. KORNET, Contract Interpretation and Gap 

Filling, Antwerpen, Intersentia, 2006, 31; R. P. J. L. TJITTES, "Uitleg van schriftelijke contracten", RMT 2005, 8; J. M. VAN 

DUNNÉ, "De methode van uitleg bij testamenten, in het bijzonder in geval van oneigenlijke dwaling bij het testeren", WPNR 

1969, 317; H. M. VEENSTRA, "Veranderingen in contractsuitleg in het Engelse recht", NTBR 2009, (8) n° 1; B. M. M. 

WEIFFENBACH en R. C. BERG, "Overnamecontracten" in B. WESSELS en T. H. M. VAN WECHEM (eds.), Contracteren in de 

internationale praktijk, Deventer, Kluwer, 2011, 420 Rechtsvergelijkend: C. W. CANARIS en H. C. GRIGOLEIT, "Interpretation 

of Contracts" in A. HARTKAMP ea (eds.), Towards a European Civil Code, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2004, 446; 
2784 Frankrijk: P. STOFFEL-MUNCK, "L'autonomie du droit contractuel de la consommation: d'une logique civiliste à une logique 

de régulation", RTD Com. 2013, n° 37. 
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partijbedoeling (Investors-regel) moeten voorrang krijgen op de subsdiaire regels en kunnen 

niet onderuit gehaald worden door regels die slechts ontstaan zijn als uitweg wanneer de 

basisbepalingen niet voldoen. Elke feitenrechter moet dus de gemene uitleggingsregels in zijn 

onderzoek chronologisch laten vooraf gaan aan, en dus voorrang geven boven, de subsidiaire 

contra proferentem-bepaling sensu lato.  

Mevrouw Trouwborst was de exploitante van het café-bedrijf Brooklynbar te Rotterdam. Ze 

sloot een inventaris-/goederenverzekering tot een bedrag van 50 000 gulden, gecombineerd 

met een bedrijfsschadeverzekering tot een bedrag van 25 000 gulden. Het pand zelf werd 

verzekerd tegen brand tot een bedrag van 600 000 gulden. Ze sloot deze verzekeringen af via 

een assurantietussenpersoon. De verzekeringsovereenkomsten bepaalden: "Garanties. Indien 

in geval van schade blijkt, dat niet aan de hierna genoemde garanties is voldaan, verliest 

verzekerde alle recht op schadevergoeding, tenzij verzekerde bewijst, dat de schade hierdoor 

niet veroorzaakt of vergroot werd. […] Elektrische installatie (Garantie). De elektrische 

installatie moet voldoen aan de norm NEN 1010 (Veiligheidsvoorschriften voor 

laagspanningsinstallaties) en aan de aansluitvoorwaarden van het stroomleverend bedrijf. 

Tenminste eenmaal per 3 jaar moet een elektrotechnisch bureau controleren of de installatie 

hier nog aan voldoet." In 1986 brak er brand uit, waarbij er schade was aan de inventaris en 

aan het pand zelf. Trouwborst vroeg de uitkering waar ze volgens haar op grond van de 

verzekeringsovereenkomsten recht op had. De verzekeraar wilde echter niet betalen, omdat 

Trouwborst de weergegeven garantieclausule niet was nagekomen, aangezien de elektrische 

installatie van het pand in 1961 voor het laatst was gekeurd en Trouwborst had nagelaten door 

een elektrotechnisch bureau te laten controleren of de installatie aan de norm NEN 1010 

voldeed. Trouwborst betwistte echter dat zij voormelde garantie niet was nagekomen, en ze 

argumenteerde dat de clausule aldus moest worden begrepen dat de voorgeschreven controle 

diende te worden uitgevoerd binnen drie jaar nadat de garantie van toepassing was geworden, 

en dat die drie jaren ten tijde van de brand nog niet waren verstreken. Ze kreeg hiermee de 

rechter in eerste aanleg aan haar kant, maar het Hof van Beroep wees de vordering van 

Trouwborst af en oordeelde dat Trouwborst aan de garantieclausule "redelijkerwijs geen 

andere zin (mocht) toekennen, dan dat zij, op straffe van verval van het recht op uitkering, zich 

vanaf het tijdstip dat deze clausule gold, ook naar die garantie diende te gedragen." 

Trouwborst ging in Cassatie en wierp de contra proferentem-richtlijn op. De Hoge Raad 

oordeelde evenwel: "De klachten falen. Zij miskennen dat de rechter die, zoals het Hof in dit 

geval, een door de verzekeraar opgestelde clausule in redelijkheid niet voor meer dan één 

uitleg vatbaar oordeelt, in beginsel geen aanleiding heeft om desondanks een voor de 

verzekerde minder bezwarende uitleg te kiezen. Het Hof heeft in rov. 4.7 en 4.8 voldoende 

inzicht gegeven in de gedachtengang die tot de in rov. 4.6 aanvaarde uitleg heeft geleid."2785 

§3. Onderlinge hiërarchie regels van voorkeurinterpretatie 

 REGELS VAN VOORKEURINTERPRETATIE KENNEN OVERLAPPEND TOEPASSINGSGEBIED, WAT 

DE VRAAG NAAR DE ONDERLINGE HIËRARCHIE PRANGEND MAAKT – De regels van 

voorkeurinterpretatie hebben elk een eigen toepassingsgebied. In theorie vallen ze mooi van 

elkaar te onderscheiden, maar in de praktijk blijkt dat er een overlap is tussen de draagwijdte 

van de verschillende regels. Men gaan soms eenvoudigweg de vraag welke regel nu eigenlijk 

                                                 
2785 Nederland: HR 9 september 1994, NJ 1995, 285, noot M. M. MENDEL. Voor een uitgebreide bespreking van dit arrest, zie 

J. M. VAN DUNNÉ, Verbintenissenrecht. Deel 1. Contractenrecht, Deventer, Kluwer, 2004, 207-210. 
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speelt uit de weg, door een interpretatie in te roepen in het voordeel van één van de partijen, 

zonder aan te geven op welke regel deze beslissing steunt.2786 De facto is dat meestal geen 

probleem, omdat de uitkomst van de toepassing van de verschillende bepalingen vaak gelijk 

loopt. 

In het arrest Ram – Matser was de vraag aan de orde welke uitlegging moest gegeven worden 

aan een beding in een koopovereenkomst van een huis voor 84 500 gulden en een garage voor 

6000 gulden. Het beding luidde: "Betreffende woning (respectievelijk garage) is gekocht door 

bemiddeling van Projectontwikkelings- en Exploitatiemaatschappij Johan Matser NV, voor 

welke bemiddeling koper 1 ½% provisie, verhoogd met de wettelijke omzetbelasting 

verschuldigd is over de totale koopsom van 84 500 gulden (respectievelijk 6000 gulden)". Bij 

de koopovereenkomsten trad echter niemand als bemiddelaar op. Het Hof van Beroep gaf aan 

het beding de uitleg dat het op Ram de verplichting legde aan Matser een deel van de kosten te 

vergoeden van de door Matser aangestelde makelaars die te haren behoeve werkzaam waren 

bij de verkoop van de tot een bepaald complex behorende woningen, waartoe ook de door Ram 

gekochte woning en garage behoorden. De Hoge Raad was het hier niet mee eens: "dat niet 

begrijpelijk is hoe het Hof deze uitleg met de bewoordingen van het beding dat uitsluitend 

spreekt van bemiddeling door Matser ter zake van de overeenkomsten met Ram, 'niet 

onverenigbaar' heeft kunnen oordelen; dat het bovendien bij uitleg van een beding als het 

onderhavige in de eerste plaats aankomt op de zin welke de koper daaraan in de gegeven 

omstandigheden redelijkerwijze mocht toekennen en op hetgeen de verkoper te dien aanzien 

van de koper mocht verwachten; dat het Hof daaromtrent slechts heeft vastgesteld dat Ram 'uit 

de bewoordingen van het beding (t.w. dat de verkoopster voor zichzelf bemiddelde) moet 

hebben beseft dat die bemiddeling strekte ten gunste van de verkoopster en niet tevens te zijnen 

gunste'; dat daaruit echter niet valt af te leiden dat Ram het beding in de door het Hof bedoelde 

zin had moeten opvatten noch dat Matser dit zou hebben mogen verwachten; dat het voorts bij 

een door een professionele verkoper geredigeerd beding voor de hand ligt onduidelijkheden in 

beginsel ten gunste van de niet professionele koper uit te leggen."2787 Hoewel dit arrest geveld 

werd in 1977, toen artikel 1509 oud Nederlands BW nog steeds in voege was, wordt het artikel 

niet vernoemd. De Hoge Raad neemt wel een preferentiële regel op, maar het is eigenlijk niet 

                                                 
2786 Bijvoorbeeld Luik 21 september 1992, Pas. 1992, II, 99; RGAR 1996, n° 12.666 ("Dans le doute, le contrat d'assurance 

doit s'interpréter en faveur de l'assuré."); Bergen 22 november 2004, JLMB 2005, 1869 ("Attendu, cependant, que la clause 

de garantie 'six mois ou cinq mille kilomètres' doit s'interpréter contre la partie qui a stipulé, à savoir l'intimée, en ce sens que 

l'appelant était en droit de faire valoir cette garantie durant le délai de six mois ou durant la période couverte par 

l'accomplissement des cinq mille premiers kilomètres."); Vred. Hoei 21 maart 1986, T. Vred. 1987, 93 ("Que la rédaction trop 

générale de l'article 19 de la police doit s'interpréter contre l'assureur."); Particuliere arbitrage verzekeringen 13 juli 1993, BR 

1994, 162, noot T. J. DORHOUT MEES ("Bij een dergelijke verzekeringsovereenkomst, waarbij de tekst grotendeels pleegt te 

bestaan uit van de verzekeraars afkomstige standaardformulieren, zullen de bepalingen met betrekking tot duur en omvang 

van de verzekering in geval van twijfel in het algemeen naar redelijkheid en billijkheid ten gunste van de verzekerde moeten 

worden uitgelegd."). Nederland: HR 1 juli 1977, NJ 1978, 125, noot G. J. SCHOLTEN; HR 24 september 1993, NJ 1993, 760 

("Hieraan doet niet af het door het onderdeel aangevoerde gezichtspunt dat bij twijfel over de uitleg van een 

verzekeringsvoorwaarde, die voorwaarde in het nadeel van de verzekeraar dient te worden uitgelegd, aangezien het hierbij 

slechts gaat om een algemeen gezichtspunt dat bij de beoordeling door de feitenrechter van de uit te leggen overeenkomst naar 

gelang van de omstandigheden mag meewegen."); HR 18 oktober 2002, AV&S 2003, 174; NJ 2003, 258, noot M. M. MENDEL 

("Dat ten aanzien van de onderhavige verzekering — waarop nog niet van toepassing is hetgeen is bepaald in art. 6:238 lid 2 

BW — als algemeen gezichtspunt heeft te gelden dat bij de beoordeling door de feitenrechter van de uit te leggen overeenkomst 

naar gelang van de omstandigheden mag meewegen dat een eenzijdig door de verzekeraar opgestelde polisvoorwaarde in 

geval van twijfel over de uitleg ervan in het nadeel van de verzekeraar en ten gunste van de verzekerde moet worden 

uitgelegd."); Rb Rotterdam 13 februari 2008, NJF 2008, 186 ("Algemeen gezichtspunt is voorts dat in geval van twijfel over de 

uitleg van een voorwaarde de voor de verzekerde gunstigste interpretatie prevaleert."). 
2787 Nederland: HR 1 juli 1977, NJ 1978, 125, noot G. J. SCHOLTEN. 
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echt duidelijk of het nu om de contra proferentem-, dan wel om de contra venditorem-regel 

gaat.  

De bepalingen zijn zeer sterk aan elkaar verwant, zodat er wel eens verwarring kan ontstaan 

over welke regel nu in een bepaald specifiek geval moet toegepast worden. Het is dan ook 

uitermate nuttig een hiërarchie vast te stellen tussen de verschillende regels die deel uitmaken 

van contra proferentem sensu lato onderling.  

 IN FAVOREM CONSUMENTIS VOERT HIËRARCHIE AAN – Aan de top van de hiërarchie staat 

natuurlijk in favorem consumentis omwille van de primauteit van het Europees recht (nr. 746). 

 TWEEDE PLAATS VOOR CONTRA PROFERENTEM SENSU STRICTO – Kan in favorem consumentis 

geen toepassing vinden, dan moet men zich wenden tot contra proferentem sensu stricto, 

wanneer aan de toepassingsvoorwaarden voldaan is. Wanneer er sprake is van een 

toetredingsovereenkomst of een standaardbeding, heeft de contra proferentem-regel sensu 

stricto voorrang op de contra stipulatorem-bepaling.2788 Deze bepaling is immers een 

specifieke regel, die afwijkt van de gemeenrechtelijke bepaling contra stipulatorem. Het 

adagium specialia generalibus derogant is van toepassing, zodat de contra proferentem-

bepaling, als er aan de toepassingsvoorwaarde van het bestaan van een standaardcontract of 

standaardbeding is voldaan, steeds voorrang moet krijgen. Bovendien zou een toepassing van 

contra stipulatorem in standaardbedingen tot de paradoxale situatie leiden dat de partij die de 

standaardvoorwaarde heeft opgesteld, kan profiteren van onduidelijkheden die door zijn fout in 

het contract geslopen zijn.2789 Komen contra proferentem sensu stricto en contra venditorem 

met elkaar in conflict, dan brengt het adagium specialia generalibus derogant geen zoden aan 

de dijk, omdat beide regels specifiek zijn. Wanneer een professionele verkoper zijn algemene 

voorwaarden oplegt aan een professionele koper, of wanneer een niet-professionele verkoper 

zijn algemene voorwaarden oplegt aan een niet-professionele koper, dan kunnen beide regels 

ingeroepen worden, want in de praktijk leiden ze tot dezelfde uitkomst. De koper valt dan 

immers steeds samen met de toetreder, zodat een interpretatie in het nadeel van de verkoper-

                                                 
2788 Nochtans beroepen feitenrechters zich regelmatig op artikel 1162 BW, wanneer ze eigenlijk de contra proferentem-regel 

sensu stricto zouden moeten inroepen. De facto is de uitkomst van de toepassing van beide regels wel meestal dezelfde. Zie 

bijvoorbeeld Antwerpen 6 januari 1986, RW 1986-87, 675, noot T. VANSWEEVELT (Artikel 1162 in een toetredingscontract.); 

Bergen 6 mei 2003, JLMB 2003, 1811, noot C. PARIS; TBH 2005, 1066 (Toepassing van artikel 1162 BW bij een 

standaardverzekeringsovereenkomst.); Pol. Luik 4 maart 2010, JLMB 2011, 2087 (Toepassing van artikel 1162 BW in een 

verzekeringscontract). Contra DE CALLATAŸ, die van mening is dat er niet enkel moet gekeken worden naar de kwalificatie als 

adhesiecontract, maar ook naar de "degré de connaissances des parties en cause" om te bepalen welke van de twee regels van 

toepassing is. Zie E. DE CALLATAŸ, Études sur l'interprétation des conventions, Brussel, Bruylant, 1947, 153. Wij kunnen hier 

niet mee akkoord gaan. Het is niet omdat een toetreder bij een contract kennis heeft van de betekenis van een clausule, dat hij 

de mogelijkheid heeft om invloed te hebben op de inhoud ervan. Het is, anders dan bij de contra venditorem-regel, net deze 

ongelijkheid in de macht tot het redigeren van clausules die gesanctioneerd wordt door de contra proferentem-regel, en niet de 

assymmetrie in informatie. Rechtsvergelijkend: P. CSERNE, "Policy considerations in contract interpretation: the contra 

proferentem rule from a comparative law and economics perspective" in G. RADHIKA, Contract Theory - Corporate Law, 

Hyderabad, ICFAI University Press, 2009, 84; E. H. HONDIUS, Standaardvoorwaarden: rechtsvergelijkende beschouwingen 

over standaardisering van kontraktsbedingen en overheidstoezicht daarop, Deventer, Kluwer, 1978, 588 
2789 Rechtsvergelijkend: E. H. HONDIUS, Standaardvoorwaarden: rechtsvergelijkende beschouwingen over standaardisering 

van kontraktsbedingen en overheidstoezicht daarop, Deventer, Kluwer, 1978, 588; F. J. SANDEE, Algemene voorwaarden en 

fabrikatenkoop, Arnhem, Gouda Quint, 1995, 41. 



 

 

752 

 

opsteller van het contract aan de orde is. Wanneer de koper echter zijn voorwaarden wil 

opleggen aan de verkoper, komen we in een heel ander verhaal terecht. Dan is het namelijk de 

verkoper die toetreder is, zodat de contra proferentem-regel voorschrijft in zijn voordeel uit te 

leggen, terwijl contra venditorem het omgekeerde vraagt. De meest zinnige oplossing in dit 

geval is rekening houden met de rationes legis van de bepalingen. De contra venditorem-regel 

wil de koper beschermen, omdat deze als zwakke partij beschouwd wordt, aangezien de 

verkoper normaal gezien over meer informatie beschikt over het verkochte goed. In het 

beschreven geval kan de koper echter in geen geval als zwak beschouwd worden. Hij is immers 

in staat om zelf zijn eigen voorwaarden op te leggen, wat toch op een sterke 

onderhandelingspositie duidt. De contra proferentem-regel is er ook op gericht een zwakke 

partij te beschermen, met name de toetreder, die niets in de pap te brokken heeft gehad bij de 

totstandkoming van de rechtshandeling. In de voorliggende situatie heeft de verkoper inderdaad 

geen enkele inspraak gehad. Het is dan ook niet meer dan billijk, rekening gehouden met de 

achterliggende idee van beide regels, om de contra proferentem-regel in deze situatie voorrang 

te geven op de contra venditorem-bepaling.2790  

 TWEEDE PLAATS VOOR CONTRA ASSICURATOREM, DAT TOEPASSING IS VAN CONTRA 

PROFERENTEM SENSU STRICTO – Is de interpretatie aan de orde van een onduidelijk 

verzekeringscontract, dan geldt in België de regel contra assicuratorem. Deze regel is een 

specifieke toepassing van contra proferentem sensu stricto op verzekeringsovereenkomsten (nr. 

625). In de hiërarchie staat de regel dan ook op gelijke hoogte met contra proferentem sensu 

stricto.  

 DERDE PLAATS IN THEORIE VOOR CONTRA VENDITOREM, MAAR REGEL KAN IN DE PRAKTIJK 

GEEN GEVOLG KENNEN – Een trapje lager staat contra venditorem. Contra venditorem is een 

specifieke regel, die enkel van toepassing is op koopovereenkomsten en afwijkt van de 

gemeenrechtelijke bepaling contra stipulatorem. Het adagium specialia generalibus derogant 

speelt hier, zodat contra venditorem, als er aan de toepassingsvoorwaarden is voldaan, steeds 

voorrang moet krijgen boven contra stipulatorem.2791 In de praktijk kan contra venditorem 

echter geen toepassing vinden (nr. 676). Ligt er een standaardbeding of een toetredingscontract 

voor, dan moet contra proferentem steeds voorrang krijgen boven contra venditorem (nr. 756). 

Bevat het contract geen standaardbedingen, dan betekent dit dat de partijen een koopcontract 

hebben gesloten waarvan ze op voorhand over de clausules onderhandeld hebben. Bedingen 

waarover onderhandeld is, vallen niet onder de contra venditorem-bepaling. In dat geval moet 

men de contra stipulatorem-bepaling toepassen. 

 VIERDE PLAATS VOOR CONTRA STIPULATOREM – Is er niet aan de toepassingsvoorwaarden 

van de andere regels voldaan, dan kan de interpretator zich steeds wenden tot de 

                                                 
2790 A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 318; B. TOUSSAINT, "Interprétation et rédaction des 

contrats d'assurance" in Liber amicorum Jean-Luc Fagnart, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 296. 
2791 A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 316; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, 

"Afdeling 3. Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek 

Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-124. 
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gemeenrechtelijke interpretatieregel contra stipulatorem, die het rijtje van regels van 

voorkeurinterpretatie afsluit. Stel bijvoorbeeld dat er een onduidelijk koopcontract aan de orde 

is en dat het litigieuze beding verbintenissen van de koper bepaalt. In dat geval moet de rechter 

zich niet op contra venditorem beroepen, maar wel op contra stipulatorem. Contra venditorem 

is een specifieke regel, die enkel van toepassing is op koopovereenkomsten en afwijkt van de 

gemeenrechtelijke bepaling contra stipulatorem. Het adagium specialia generalibus derogant 

speelt hier, zodat contra venditorem, als er aan de toepassingsvoorwaarden is voldaan, steeds 

voorrang moet krijgen.2792 Contra venditorem is echter enkel van toepassing op bedingen die 

de verkochte zaak beschrijven2793 en clausules die verbintenissen bevatten ten laste van de 

verkoper.2794 Beschrijft een beding verbintenissen van de koper, dan kan contra venditorem niet 

gebruikt worden, zodat interpretatie moet gebeuren op basis van de subsidiaire 

gemeenrechtelijke regel contra stipulatorem. De facto maakt het dan echter geen verschil of de 

contra stipulatorem-bepaling of de contra venditorem-bepaling gebruikt wordt: in allebei de 

gevallen is een interpretatie in het voordeel van de koper, de debiteur van de verbintenis de 

koopprijs te betalen, aan de orde.2795 Stel dat er een onderhandeld koopcontract voorligt, 

gesloten tussen twee partijen met eenzelfde hoedanigheid.2796 Het is dan de gemeenrechtelijke 

contra stipulatorem-regel die moet toegepast worden. Specialia generalibus derogant, maar 

wanneer de specifieke regels geen toepassing kunnen vinden, komt het gemene recht weer om 

de hoek kijken. Zo is ook op bedingen in een verzekeringscontract, dat niet gesloten is met een 

consument, maar waar de partijen wel over genegotieerd hebben, de contra stipulatorem-regel 

                                                 
2792 A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 316; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, 

"Afdeling 3. Uitlegging en implementatie van overeenkomsten" in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek 

Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-124. 
2793 Frankrijk: J. GAUGUIER, De l'interprétation des actes juridiques, Parijs, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 

1898, 185. 
2794 A. CHRISTIAENS, "Art. 1602 BW" in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., z.p.; H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité élémentaire de 

droit civil belge. 4: Les principaux contrats (1re partie), Brussel, Bruylant, 1997, 175; L. SIMONT, J. DE GAVRE en P. A. 

FORIERS, "Examen de jurisprudence (1981-1991). Les contrats spéciaux", RCJB 1995, 152. Frankrijk: D. BERTHIAU, Le 

principe d'égalité et le droit civil des contrats, Parijs, LGDJ, 1999, 117; J. LOPEZ SANTA MARIA, Les systèmes d'interprétation 

des contrats, proefschrift Parijs, 1968, 74. België: Volgens B. DE CONINCK en A. VAN OEVELEN vallen ook de clausules die 

verbintenissen bevatten voor de koper ook onder artikel 1602 BW, maar moet artikel 1602 BW hier beschouwd worden als een 

confirmatie van artikel 1162 BW. Men moet deze bedingen immers interpreteren in het voordeel van de debiteur, die in dit 

geval de koper is. Zie B. DE CONINCK, "Le droit commun de l'interprétation des contrats", DAOR 2001, 43; A. VAN OEVELEN, 

"Koop-verkoop: vorm, kosten, interpretatie, bewijs" in Recht voor de onderneming, Mechelen, Kluwer, losbl., IV.12 – 13. 

Redeneren dat een toepassing van artikel 1602 BW met betrekking tot de verbintenissen van de koper op hetzelfde neerkomt 

als het gebruiken van artikel 1162 BW en daaruit concluderen dat artikel 1602 BW ook van toepassing is op de verbintenissen 

van de koper, is echter wat kort door de bocht, want in dergelijke gevallen is het niet altijd artikel 1162 BW dat van toepassing 

is. Ook de contra proferentem-regel of de bepaling in favorem consumentis kunnen hier een rol spelen. Het is dan ook 

aangewezen om, net als H. DE PAGE en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS en MIGNOT, te erkennen dat in het geval van 

verbintenissen van de koper, een toepassing van artikel 1162 BW en artikel 1602 BW tot eenzelfde resultaat leidt, maar hieruit 

niet te besluiten dat artikel 1602 BW een rol mag spelen bij de interpretatie van verbintenissen van de koper. Zie H. DE PAGE 

en A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité élémentaire de droit civil belge. 4: Les principaux contrats (1re partie), Brussel, 

Bruylant, 1997, 175. Frankrijk: M. MIGNOT, "Fasc. unique: VENTE. Obligations du vendeur. Interprétation du contrat" in 

JurisClasseur Civil Code, losbl., n° 5. 
2795 L. SIMONT, J. DE GAVRE en P. A. FORIERS, "Examen de jurisprudence (1981-1991). Les contrats spéciaux", RCJB 1995, 

152. Frankrijk: M. MIGNOT, "Fasc. unique: VENTE. Obligations du vendeur. Interprétation du contrat" in JurisClasseur Civil 

Code, losbl., n° 5. 
2796 A. CRUQUENAIRE, "L'interprétation du contrat de vente", TBBR 2008, 318. 
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van toepassing.2797 Dankzij de regel contra stipulatorem is het mogelijk een meer genuanceerde 

uitlegging te voorzien voor clausules die op vraag van of in het voordeel van de verzekerde zijn 

ingevoegd en voor bedingen waarover de partijen hebben gedebatteerd. Vaak noemen diegenen 

die ervanuitgaan dat de contra proferentem-regel ontstaan is uit de regel contra stipulatorem 

beide bepalingen regelmatig in één adem.2798  

In 1984 sloot G. D. een overeenkomst "assurance combinée - risques commerciaux, couvrant 

le vol" voor zijn winkel. Het contract refereerde aan de algemene voorwaarden van de 

verzekeraar. Hierin stond, met betrekking tot diefstal: "Garantie vol. A. — le bâtiment est 

occupé régulièrement et contigu à gauche et à droite ... B. — le bâtiment est occupé 

régulièrement et est sis sans contiguïté ou d'un seul côté ...". Toen er 's nachts een diefstal 

plaatsvond, weigerde de verzekeraar tussen te komen, omdat de zaak niet regelmatig was bezet. 

Er was immers 's nachts niemand aanwezig. De verzekerde ging hier niet mee akkoord. De 

verzekeraar was al bij aanvang van de contract in kennis gesteld van de niet-regelmatige 

bezetting van het gebouw en had daarom een hogere premie toegepast. De rechter stelde de 

                                                 
2797 Brussel 7 januari 1988, RGAR 1989, n° 11.575 ("Attendu que pareille interprétation va à l'encontre de l'interprétation de 

l'article 1162 CC, que la doctrine et la jurisprudence appliquent aux contrats d'assurances."); Luik 29 juni 2004, RGAR 2007, 

n° 14.212 ("Que l'article 1162 du Code civil relatif à l'interprétation des conventions commande une interprétation 'contre 

celui qui a stipulé'; que les compagnies d'assurances qui offrent à l'adhésion de leurs assurés des contrats qu'elles ont rédigés 

et dont les clauses types ne sont pas susceptibles de négociations conventionnelles, sont les 'stipulateurs'; Que les contrats 

d'assurance doivent être interprétés en faveur de l'assuré qui s'oblige à payer les primes en vue de se couvrir contre un aléa."); 

Luik 7 september 2004, RGAR 2005, n° 14.004, noot M. MARECHAL ("Que l'article 1162 du Code civil relatif à l'interprétation 

des conventions commande une interprétation 'contre celui qui a stipulé'; que les compagnies d'assurances qui offrent à 

l'adhésion de leurs assurés des contrats qu'elles ont rédigés et dont les clauses types ne sont pas susceptibles de négociations 

conventionnelles, sont les 'stipulateurs'; Que les contrats d'assurance doivent être interprétés en faveur de l'assuré qui s'oblige 

à payer les primes en vue de se couvrir contre un aléa."); Luik 28 juni 2005, RGAR 2007, n° 14.275, noot ("Que l'article 1162 

du Code civil relatif à l'interprétation des conventions commande une interprétation 'contre celui qui a stipulé'; que les 

compagnies d'assurances qui offrent à l'adhésion de leurs assurés des contrats qu'elles ont rédigés et dont les clauses types ne 

sont pas susceptibles de négociations conventionnelles, sont les 'stipulateurs'; Que les contrats d'assurance doivent être 

interprétés en faveur de l'assuré qui s'oblige à payer les primes en vue de se couvrir contre un aléa."); C. PARIS, 

"L'interprétation des clauses d'une police d'assurance en cas de doute" (noot onder Bergen 6 mei 2003), JLMB 2003, 1821-

1824. Frankrijk: T. RAVEL D'ESCLAPON, "Protection du consommateur: interprétation d'un contrat d'assurance" (noot onder 

Cass. fr. (2e civ.) 1 juni 2011), D. 2011, 1612. 
2798 Bergen 31 mei 1989, RGAR 1992, n° 11.967; RRD 1989, 547 ("Qu'en outre, dans le contexte particulier d'une clause 

d'exclusion de la garantie, l'assureur doit être considéré comme 'celui qui a stipulé' au sens de l'article 1162 CC."); Luik 29 

juni 2004, RGAR 2007, n° 14.212 ("Que l'article 1162 du Code civil relatif à l'interprétation des conventions commande une 

interprétation 'contre celui qui a stipulé'; que les compagnies d'assurances qui offrent à l'adhésion de leurs assurés des contrats 

qu'elles ont rédigés et dont les clauses types ne sont pas susceptibles de négociations conventionnelles, sont les 'stipulateurs'; 

Que les contrats d'assurance doivent être interprétés en faveur de l'assuré qui s'oblige à payer les primes en vue de se couvrir 

contre un aléa."); Luik 7 september 2004, RGAR 2005, n° 14.004, noot M. MARECHAL ("Que l'article 1162 du Code civil relatif 

à l'interprétation des conventions commande une interprétation 'contre celui qui a stipulé'; que les compagnies d'assurances 

qui offrent à l'adhésion de leurs assurés des contrats qu'elles ont rédigés et dont les clauses types ne sont pas susceptibles de 

négociations conventionnelles, sont les 'stipulateurs'; Que les contrats d'assurance doivent être interprétés en faveur de l'assuré 

qui s'oblige à payer les primes en vue de se couvrir contre un aléa."); Luik 28 juni 2005, RGAR 2007, n° 14.275, noot ("Que 

l'article 1162 du Code civil relatif à l'interprétation des conventions commande une interprétation 'contre celui qui a stipulé'; 

que les compagnies d'assurances qui offrent à l'adhésion de leurs assurés des contrats qu'elles ont rédigés et dont les clauses 

types ne sont pas susceptibles de négociations conventionnelles, sont les 'stipulateurs'; Que les contrats d'assurance doivent 

être interprétés en faveur de l'assuré qui s'oblige à payer les primes en vue de se couvrir contre un aléa."); Scheidsr. Uitspr. 

24 mei 1985, RGAR 1986, n° 11.157 ("Attendu qu'aux termes de l'article 1162 CC […], que, dans le cas du contrat d'assurance, 

cette règle s'entend en ce sens que le contrat s'interprète contre l'assureur et en faveur de l'assuré, que tel est du moins le cas 

des clauses faisant normalement partie du contrat d'assurance."); B. TOUSSAINT, "Interprétation et rédaction des contrats 

d'assurance" in Liber amicorum Jean-Luc Fagnart, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 296. Frankrijk: M. H. MALEVILLE, 

"Polices d'assurance: les leçons de l'interprétation ou l'art de la rédaction", RGAT 1993, 514; M. H. MALEVILLE, L'interprétation 

des contrats d'assurance terrestre, Parijs, LGDJ, 1996, 177; D. NOGUERO, "La détermination du contenu du contrat d'assurance 

par son interprétation", Gaz. Pal. 2011, (6) IB1; C. RUSSO, De l'assurance de responsabilité à l'assurance directe, Parijs, Dalloz, 

2001, 109; G. VINEY, "L'interprétation et l'application du contrat d'assurance par le juge", D. 1994, 302. 
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verzekerde in het gelijk op basis van een combinatie van de contra stipulatorem- en de contra 

proferentem-regel: "Que l'article 1162 du Code civil relatif à l'interprétation des conventions 

commande une interprétation 'contre celui qui a stipulé'; que les compagnies d'assurances qui 

offrent à l'adhésion de leurs assurés des contrats qu'elles ont rédigés et dont les clauses types 

ne sont pas susceptibles de négociations conventionnelles, sont les 'stipulateurs'; Que les 

contrats d'assurance doivent être interprétés en faveur de l'assuré qui s'oblige à payer les 

primes en vue de se couvrir contre un aléa."2799 

E. BESLUIT BIJ HOOFDSTUK IV  

 SUBSIDIAIRE REGELS VAN VOORKEURINTERPRETATIE ZIJN OBJECTIEVE REGELS DIE IN 

WERKING TREDEN BIJ ONMOGELIJKHEID PARTIJWIL TE ACHTERHALEN OM ZO IMPASSE TE 

VERMIJDEN – De subsidiaire regels van voorkeurinterpretatie zijn tot stand gekomen omdat het 

niet altijd mogelijk is de (ideale) partijwil te achterhalen (nr. 633). Wanneer dit het geval is, 

zou de rechter, zonder objectieve interpretatieregels, immers in een impasse geraken en geen 

oplossing kunnen geven aan het interpretatiegeschil.  

 REGELS VAN VOORKEURINTERPRETATIE ZIJN ONTSTAAN ALS SANCTIE VOOR 

ONDUIDELIJKHEID EN OM DE ZWAKKE PARTIJ TE BESCHERMEN – De regels van 

voorkeurinterpretatie zijn ontstaan vanuit de gedachte dat het interpretatierisico ligt op de 

bedinger die een onduidelijke clausule heeft afgeleverd: hij moet volledig zelf de gevolgen van 

zijn misstap dragen (nrs. 634 en volgende). Het interpretatierisico leggen op de partij die aan 

de oorsprong staat van de formulering van een beding, heeft ook een preventief effect. Het is 

immers logisch dat deze contractant, om een interpretatie in zijn nadeel te vermijden, zorg 

draagt voor een zorgvuldige formulering van de rechtshandeling. Bovendien zijn de bepalingen 

erop gericht om de zwakke partij binnen de contractuele verhouding te beschermen (nr. 637). 

"Zwakheid" ontstaat bijvoorbeeld door een informatieassymetrie, door een gebrek aan kennis 

van een contractant over waar men zich exact toe verbindt of door het achterwege laten van 

onderhandelingen waarin elke partij zijn eigen wensen kan doen gelden. Daarnaast hangt men 

de regels van voorkeurinterpretatie wel eens vast aan de bewijsregels, en dan meer bepaald aan 

de regel dat de partij die de uitvoering van een verbintenis vordert, het bestaan ervan moet 

bewijzen (nr. 638). Slaagt hij er niet in zijn vordering op een overtuigende manier te bewijzen, 

dan moet hij een interpretatie in het voordeel van zijn tegenpartij ondergaan. Nog een 

bestaansgrond van de regels van voorkeurinterpretatie ligt in de idee dat iemand die een 

verbintenis op zich neemt, zich tot zo weinig mogelijk wil verbinden (nr. 639).  

 IN FAVOREM CONSUMENTIS-REGEL BESTAAT UIT TWEE COMPONENTEN, NAMELIJK EEN 

TRANSPARANTIEVERPLICHTING EN EEN INTERPRETATIEREGEL – De regel in favorem 

consumentis kent twee componenten, namelijk een transparantieplicht (nrs. 654 en volgende) 

en een interpretatievoorschrift (662 en volgende). Bij de oplossing van een uitleggingsgeschil 

in consumentencontracten, moet de rechter te werk gaan volgens het "tweefasen-uitlegmodel", 

waarbij hij eerst nagaat of de litigieuze clausule duidelijk en begrijpelijk, onduidelijk of 

                                                 
2799 Luik 7 september 2004, RGAR 2005, n° 14.004, noot M. MARECHAL. 



 

 

756 

 

onbegrijpelijk is. Dit onderzoek kan resulteren in drie uitkomsten. Ten eerste kan de bevinding 

van de rechter zijn dat de clausule in kwestie volledig duidelijk en begrijpelijk is. Van een 

dergelijke clausule is slechts één lezing mogelijk. De rechter moet in dat geval niet overgaan 

tot interpretatie. Volgens een tweede scenario kan de rechter oordelen dat een beding 

onbegrijpelijk is. Een clausule die onbegrijpelijk is, is onrechtmatig, zodat onbegrijpelijkheid 

resulteert in de nietigheid van het beding (nrs. 665 en volgende). Ten derde kan het dat het 

beding onduidelijk is. In dat geval kan de consument de rechter ofwel vragen het contract uit te 

leggen (nrs. 662 en volgende), ofwel vragen de nietigheid op grond van onrechtmatigheid uit 

te spreken (nrs. 665 en volgende). 

 CONTRA VENDITOREM-REGEL BESTAAT UIT TWEE COMPONENTEN, NAMELIJK EEN 

TRANSPARANTIEVERPLICHTING EN EEN INTERPRETATIEREGEL, DIE IN DE PRAKTIJK 

NUTTELOOS ZIJN, OMDAT INFORMATIEPLICHT AL VOORTVLOEIT UIT GEMEEN RECHT EN 

INTERPRETATIEBEPALING IN DE PRAKTIJK GEEN TOEPASSING KAN VINDEN – De regel contra 

venditorem bestaat uit een verplichting tot transparantie en het bieden van informatie enerzijds 

en een interpretatievoorschrift anderzijds (nrs. 667 en volgende). De regel kent een werking in 

drie fasen. In eerste instantie moet de rechter nagaan of de verkoper zich van zijn 

informatieplicht heeft gekweten en onderzoekt hij of het contract onduidelijk is. Is er een 

tekortkoming aan de informatieplicht, dan ondergaat de verkoper mogelijkerwijs een 

subsidiaire interpretatie in zijn nadeel (derde fase), zodat de tweede fase geen toepassing kent. 

Heeft de verkoper wel voldoende informatie verschaft, dan is het nog steeds mogelijk dat de 

koopovereenkomst dubbelzinnig is. Dit geeft aanleiding tot de tweede fase, waarin de rechter 

moet nagaan of de gemeenschappelijke partijwil niet kan achterhaald worden. Blijkt deze niet 

te vinden, dan gaat de rechter over tot de derde fase. Hierin kan hij een uitlegging in het nadeel 

van de verkoper uitspreken (nrs. 673 en volgende), dan wel andere sancties opleggen (nrs. 677 

en volgende), zoals het oordeel dat er nooit een koopcontract tot stand is gekomen, de nietigheid 

van het contract omwille van een wilsgebrek, prijsvermindering of het aansprakelijk stellen van 

de verkoper wegens nalatigheid. Het past contra venditorem sceptisch te benaderen (nr. 672). 

Er bestaat immers een gemeenrechtelijke informatieplicht, die ook van toepassing is op 

koopcontracten en die in feite reeds voldoet. Het is niet nodig daar nog een specifieke wettelijke 

regel voor koopovereenkomsten aan toe te voegen. Ook de expliciete opname van een 

interpretatiebepaling in het nadeel van de verkoper moet kritisch bekeken worden (nr. 676). De 

ratio van de regel ligt in de informatie-assymetrie tussen de partijen: de verkoper kent het 

verkochte goed beter dan de koper. Vandaag de dag zijn verkopers vaak tussenpersonen, die 

zelf niet produceren, noch goederen een lange tijd onder zich hebben. Dat de verkoper het goed 

zoveel beter kent dan de koper dat dit een interpretatie in zijn nadeel zou rechtvaardigen, gaat 

dus zeker niet meer altijd op. Bovendien blijkt de handhaving van contra venditorem niet nodig. 

Meer zelfs, als men de bestaande hiërarchie tussen de bepalingen van voorkeurinterpretatie op 

de juiste manier toepast, kan contra venditorem zelfs in de praktijk geen enkele toepassing 

vinden (nr. 676). In de B2C-context mag contra venditorem al niet gehanteerd worden, omdat 

dan altijd het dwingende in favorem consumentis moet spelen (nr. 746). Bij B2B-contracten 
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zijn er meerdere mogelijkheden. Gaat het om een standaardbeding of een toetredingscontract, 

dan moet contra proferentem steeds voorrang krijgen boven contra venditorem (nr. 756). Ligt 

er geen typeclausule of adhesie-contract voor, dan betekent dit dat de partijen een koopcontract 

hebben gesloten waarvan ze op voorhand over de clausules gedebatteerd hebben. Bedingen 

waarover onderhandeld is, vallen niet onder de contra venditorem-bepaling. In dat geval moet 

men de contra stipulatorem-bepaling hanteren. Zo blijkt dat de andere regels van 

voorkeurinterpretatie reeds alle interpretatiegevallen in koopcontracten ondervangen. Voor 

contra venditorem is er dus in de praktijk geen plaats. 

 CONTRA PROFERENTEM-REGEL SENSU STRICTO KENT IN DE PRAKTIJK EENDUIDIGE 

INVULLING – Contra proferentem sensu stricto is, met uitzondering van de nieuwe bepaling in 

de nieuwe Franse Code Civil (artikel 1190, 2e zin CC) een puur jurisprudentiële bepaling, die 

telkens op een andere manier geformuleerd wordt (nrs. 684 en volgende). Men zou hieruit 

kunnen afleiden dat de regel een wettelijke neerslag moet kennen, zodat deze eenduidig kan 

toegepast worden. In de praktijk is dit echter niet nodig. Er bestaat immers eensgezindheid over 

de invulling en de toepassing van contra proferentem: deze regel beschrijft een uitlegging in 

het voordeel van de toetreder.  

 CONTRA ASSICURATOREM-REGEL BESTAAT UIT TWEE COMPONENTEN, NAMELIJK EEN 

TRANSPARANTIEVERPLICHTING EN EEN INTERPRETATIEREGEL, DIE IN DE PRAKTIJK 

NUTTELOOS ZIJN, OMDAT ALLE CONTRACTEN DUIDELIJK MOETEN ZIJN EN OMDAT CONTRA 

PROFERENTEM SENSU STRICTO KAN TOEGEPAST WORDEN IN VERZEKERINGSCONTRACTEN – 

Voor verzekeringscontracten bestaat er, net zoals voor consumenten- en koopcontracten, een 

transparantieverplichting (nrs. 694 en volgende). De regel werkt volgens een tweefasen-model. 

Voldoet het contract niet aan de vereiste duidelijkheid, dan zijn er verschillende sancties 

mogelijk: de rechter kan overgaan tot conversie van de onduidelijke clausules (nrs. 707 en 

volgende), deze nietig verklaren (nrs. 709 en volgende), dan wel de onduidelijke bedingen 

uitleggen (nrs. 711 en volgende). Het past ook contra assicuratorem sceptisch te benaderen. 

Aan de ene kant is de wettelijke transparantievereiste eerder nutteloos, omdat contractanten in 

alle gevallen moeten proberen hun overeenkomsten zo duidelijk mogelijk te verwoorden (nr. 

706). Ook de interpretatieregel vertoont weinig nut, omdat objectieve uitlegging ook zonder 

deze bepaling over het algemeen in het nadeel van de verzekeraar plaatsvindt, en dit op basis 

van contra proferentem (nr. 715). 

 CONTRA STIPULATOREM-REGEL BESTAAT UIT TWEE ONVERZOENBARE ONDERDELEN, ZODAT 

EERSTE COMPONENT AAN DE KANT MOET GESCHOVEN WORDEN EN DE REGEL INVULLING 

MOET KRIJGEN ALS INTERPRETATIEREGEL IN HET VOORDEEL VAN DE DEBITEUR VAN DE 

VERBINTENIS – Zowel in rechtspraak als in rechtsleer komen uiteenlopende invullingen van de 

contra stipulatorem-regel naar voor (nrs. 716 en volgende). Uit een onderzoek van de 

verschillende lezingen, is gebleken dat ze allemaal met problemen te kampen hebben. Het 

grootste probleem is het feit dat de twee componenten van contra stipulatorem, zoals 

geformuleerd in artikel 1162 BW, in vele gevallen contradictoir zijn. Om de regel in de praktijk 
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te kunnen toepassen, is het nodig de focus te leggen op het tweede deel van de bepaling. Zelfs 

zonder confrontatie met het tweede onderdeel, blijkt een interpretatie in het nadeel van de 

stipulator, of dat nu de redacteur is van de gehele rechtshandeling, dan wel van het litigieuze 

beding, of de partij die voordeel haalt uit een clausule, immers op fundamentele problemen te 

stuiten. Hierbij valt de lezing van contra stipulatorem als een interpretatieregel in het voordeel 

van de debiteur te verkiezen boven de invulling in het voordeel van de zwakke partij. Uit de 

analyse van de regel is gebleken dat deze lezing geen ander problematisch aspect heeft dan de 

onverzoenbaarheid met het eerste deel van contra stipulatorem. Aangezien het eerste onderdeel 

aan de kant moet geschoven worden, kent deze toepassing van de bepaling geen enkel 

probleem.   
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 BESLUIT BIJ DEEL III 

 REGELS VAN VOORKEURINTERPRETATIE (CONTRA PROFERENTEM-REGEL SENSU LATO) 

BESTAAN UIT REGEL IN FAVOREM CONSUMENTIS, CONTRA STIPULATOREM-REGEL, CONTRA 

VENDITOREM-REGEL, CONTRA PROFERENTEM-REGEL SENSU STRICTO EN REGEL CONTRA 

ASSICURATOREM – De regels van voorkeurinterpretatie worden gevat onder de brede 

verzamelnaam "contra proferentem sensu lato." Binnen deze overkoepelende regel bestaat er 

een dichotomie tussen de bepaling in favorem consumentis, een dwingende regel van 

voorkeurinterpretatie, aan de ene kant (regel van voorkeurinterpretatie type 1) (nrs. 607 en 

volgende en nrs. 653 en volgende), en de andere, subsidiaire, regels van voorkeurinterpretatie 

aan de andere kant (regels van voorkeurinterpretatie type 2), namelijk de contra stipulatorem-

regel (nrs. 627 en nrs. 716 en volgende), de contra venditorem-regel (nrs. 610 en volgende en 

nrs. 666 en volgende), de contra proferentem-regel sensu stricto (nrs. 618 en volgende en nrs. 

682 en volgende) en de regel contra assicuratorem (nrs. 624 en volgende en nrs. 693 en 

volgende). 

 IN FAVOREM CONSUMENTIS, VAN TOEPASSING OP ALLE CONSUMENTENCONTRACTEN, 

BESTAAT UIT EEN TRANSPARANTIEVERPLICHTING EN EEN INTERPRETATIEREGEL – De regel 

in favorem consumentis is van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen een 

consument en een onderneming (nrs. 607 en volgende). Een uitzondering bestaat bij collectieve 

verbodsacties. Het gebruik van de gemeenrechtelijke interpretatiemethoden kan in dergelijke 

gevallen immers tot een ruimere consumentenbescherming leiden, aangezien deze niet gericht 

zijn op de zoektocht naar de in concreto gunstigste uitlegging in één zaak, maar eerder leiden 

tot een interpretatie in het voordeel van consumenten in het algemeen, zodat er in meer gevallen 

de mogelijkheid bestaat om het gebruik van onduidelijke en dubbelzinnige bepalingen te 

verbieden. De regel in favorem consumentis bestaat uit twee componenten, namelijk een 

transparantieplicht (nrs. 654 en volgende) en een interpretatievoorschrift (662 en volgende). Bij 

de oplossing van een uitleggingsgeschil in consumentencontracten, moet de rechter eerst 

nagaan of de litigieuze clausule duidelijk en begrijpelijk, onduidelijk of onbegrijpelijk is. Als 

de rechter oordeelt dat de clausule in kwestie volledig duidelijk en begrijpelijk is, is er geen 

nood aan uitlegging. Is hij van mening dat een beding onbegrijpelijk is, dan kan hij de nietigheid 

van de clausule uitspreken wegens onrechtmatigheid (nrs. 665 en volgende). Bij een 

onduidelijke clausule liggen twee wegen open: uitlegging (nrs. 662 en volgende), of nietigheid 

(nrs. 665 en volgende). 

 CONTRA VENDITOREM, VAN TOEPASSING OP KOOPOVEREENKOMSTEN, BESTAAT UIT EEN 

TRANSPARANTIEVERPLICHTING EN EEN INTERPRETATIEREGEL, DIE IN DE PRAKTIJK 

NUTTELOOS ZIJN, OMDAT INFORMATIEPLICHT AL VOORTVLOEIT UIT GEMEEN RECHT EN 

INTERPRETATIEBEPALING IN DE PRAKTIJK GEEN TOEPASSING KAN VINDEN – De regel contra 

venditorem is van toepassing op alle nationale koopcontracten, inclusief de handelskoop (nrs. 

610 en volgende). Een uitzondering vormen consumentenkoopovereenkomsten, waar de 

hiërarchisch hoger staande regel in favorem consumentis geldt. Ook bedingen die opgenomen 



 

 

760 

 

zijn puur in het voordeel van de koper, bedingen waar de partijen over gedebatteerd hebben, of 

bedingen die zowel op vraag van koper als van verkoper gestipuleerd zijn, zijn uitgesloten van 

het toepassingsgebied van de contra venditorem-regel. De regel contra venditorem bestaat uit 

een verplichting tot transparantie en het bieden van informatie enerzijds en een 

interpretatievoorschrift anderzijds (nrs. 667 en volgende). Bij de oplossing van een 

uitleggingsgeschil in koopovereenkomsten, moet de rechter nagaan of de verkoper zich van zijn 

informatieplicht heeft gekweten en onderzoekt hij of het contract onduidelijk is. Is er een 

tekortkoming aan de informatieplicht, dan spreekt de rechter een uitlegging in het nadeel van 

de verkoper uit. Heeft de verkoper wel voldaan aan de informatieplicht, dan kan het contract 

nog steeds onduidelijk zijn. Dan is er nood aan uitlegging. In dat geval gaat de rechter in een 

tweede fase op zoek naar de gemeenschappelijke wil van de contractanten. Als deze niet 

gevonden kan worden, dan legt de rechter de verkoper een sanctie op, bestaande uit een 

uitlegging in zijn nadeel (nrs. 673 en volgende), dan wel een andere sanctie (nrs. 677 en 

volgende). In de praktijk zijn de twee compontenten van contra venditorem nutteloos (nr. 672). 

Er bestaat immers een gemeenrechtelijke informatieplicht, die ook van toepassing is op 

koopcontracten en die in feite reeds voldoet. De interpretatiebepaling in het nadeel van de 

verkoper kan in de praktijk geen toepassing kennen (nr. 676). Contra proferentem heeft immers 

voorrang boven contra venditorem (nr. 756). Valt het koopcontract buiten het 

toepassingsgebied van contra proferentem, dan is het ook uitgesloten van het toepassingsgebied 

van contra venditorem. In dat geval moet men de contra stipulatorem-bepaling hanteren. Zo 

blijkt dat de andere regels van voorkeurinterpretatie reeds alle interpretatiegevallen in 

koopcontracten ondervangen.  

 CONTRA PROFERENTEM SENSU STRICTO, VAN TOEPASSING OP STANDAARD- EN 

TOETREDINGSCONTRACTEN EN STANDAARDBEDINGEN, KENT IN DE PRAKTIJK EENDUIDIGE 

INVULLING – De regel contra proferentem sensu stricto is van toepassing op standaard- of type-

overeenkomsten, toetredingscontracten en standaardclausules (nrs. 618 en volgende). De regel 

kan niet toegepast worden bij bedingen die het voorwerp zijn geweest van onderhandelingen, 

noch bij bedingen die ingevoegd zijn op initiatief van de toetreder. Contra proferentem sensu 

stricto is, met uitzondering van de nieuwe bepaling in de nieuwe Franse Code Civil (artikel 

1190, 2e zin CC) een puur jurisprudentiële bepaling, die telkens op een andere manier 

geformuleerd wordt (nrs. 684 en volgende). Deze uiteenlopende formuleringen komen in de 

praktijk echter allemaal op hetzelfde neer, namelijk een interpretatie in het voordeel van de 

toetreder.  

 CONTRA ASSICURATOREM, VAN TOEPASSING OP VERZEKERINGSCONTRACTEN, BESTAAT UIT 

EEN TRANSPARANTIEVERPLICHTING EN EEN INTERPRETATIEREGEL, DIE IN DE PRAKTIJK 

NUTTELOOS ZIJN, OMDAT ALLE CONTRACTEN DUIDELIJK MOETEN ZIJN EN OMDAT CONTRA 

PROFERENTEM SENSU STRICTO KAN TOEGEPAST WORDEN IN VERZEKERINGSCONTRACTEN – 

– De regel contra assicuratorem vormt een specifieke toepassing van contra proferentem en is 

van toepassing op verzekeringsovereenkomsten die toetredingscontracten zijn of waarin 

standaardbedingen zijn opgenomen (nrs. 624 en volgende). Enkel in België kent de bepaling 
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contra assicuratorem een wettelijke grondslag, namelijk artikel 23§2 Verzekeringswet. In 

andere landen past men eenvoudigweg contra proferentem sensu stricto toe. De Belgische 

wettelijke regel contra assicuratorem bevat een transparantieverplichting (nrs. 694 en 

volgende). Voldoet het contract niet aan de vereiste duidelijkheid, dan zijn er verschillende 

sancties mogelijk: de rechter kan overgaan tot conversie van de onduidelijke clausules (nrs. 707 

en volgende), deze nietig verklaren (nrs. 709 en volgende), dan wel de onduidelijke bedingen 

uitleggen (nrs. 711 en volgende). Ook deze regel is in de praktijk eerder nutteloos. De wettelijke 

transparantievereiste vertoont weinig nut, omdat contractanten in alle gevallen moeten proberen 

hun overeenkomsten zo duidelijk mogelijk te verwoorden (nr. 706). Ook de interpretatie in het 

nadeel van de verzekeraar moet niet in een expliciete regel vastgelegd worden, omdat een 

dergelijke uitlegging ook op basis van contra proferentem kan gebeuren (nr. 715). 

 CONTRA STIPULATOREM-REGEL HEEFT RESIDUAIR TOEPASSINGSGEBIED EN BESTAAT UIT 

TWEE ONVERZOENBARE ONDERDELEN, ZODAT EERSTE COMPONENT AAN DE KANT MOET 

GESCHOVEN WORDEN EN DE REGEL INVULLING MOET KRIJGEN ALS INTERPRETATIEREGEL IN 

HET VOORDEEL VAN DE DEBITEUR VAN DE VERBINTENIS – Het toepassingsgebied van contra 

stipulatorem is residuair. Deze regel is de gemeenrechtelijke bepaling, die van toepassing is op 

alle mogelijke bedingen in alle mogelijke soorten contracten. De bepaling krijgt van oudsher 

verschillende invullingen (nrs. 716 en volgende), die allemaal problematisch zijn. De reden 

hiervoor is het feit dat de twee componenten van contra stipulatorem, zoals geformuleerd in 

artikel 1162 BW, in vele gevallen contradictoir zijn. Om de regel toepassing te kunnen geven, 

moet enkel rekening gehouden worden met het tweede deel van de bepaling. Hierbij valt de 

lezing van contra stipulatorem als een interpretatieregel in het voordeel van de debiteur te 

verkiezen boven de invulling in het voordeel van de zwakke partij. 
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ALGEMEEN BESLUIT 

 ONDERZOEKSOPZET 

 WELK OPTIMAAL SYSTEEM VAN UITLEGGING VAN RECHTSHANDELINGEN? – In het gevoerde 

onderzoek stond de vraag centraal hoe een coherent en werkbaar systeem van interpretatie van 

rechtshandelingen eruit moet zien. Hierbij werd gebruik gemaakt van twee criteria, namelijk de 

autonomie van de handelende personen en de rechtszekerheid. De eerste maatstaf bleek 

relevant, omdat interpretatie een reflectie moet zijn van het ontstaan van een rechtshandeling, 

zodat uitlegging steeds een zoektocht moet zijn naar de intentie van de partijen. Het gebruik 

van het tweede criterium, de rechtszekerheid, vloeide voort uit de vaststelling dat de bedoeling 

niet altijd te achterhalen valt. Om in dergelijke situaties toch een oplossing te geven aan een 

uitleggingsgeschil, moeten er interpretatieregels bestaan die niet gericht zijn op het achterhalen 

van de intentie van de partijen, maar die eerder objectief van aard zijn. Aan het einde van dit 

proefschrift worden de belangrijkste onderzoeksresultaten samengevat. De centrale 

onderzoeksvraag van het proefschrift liet zich vertalen naar drie onderscheiden subvragen, die 

het proefschrift een driedelige structuur meegaven. Het samenvattend besluit is een reflectie 

van het gehele proefschrift en is daarom opgebouwd op dezelfde manier. Bovendien doet dit 

besluit een voorstel van een coherent en werkbaar systeem van uitlegging.  

 BASISINTERPRETATIEREGEL: BEDOELING PRIMEERT 

OP LETTERLIJKE BETEKENIS 

 BASISINTERPRETATIEREGEL BEHANDELT TOEPASSINGSGEBIED INTERPRETATIE EN 

INVULLING INTERPRETATIE – Bij de uitlegging van rechtshandelingen, krijgt de bedoeling van 

de handelende personen voorrang op de letterlijke betekenis van de bewoordingen. Het eerste 

deel van het proefschrift behandelt deze regel, die in alle rechtsstelsels de basis van interpretatie 

uitmaakt. De afweging tussen de intentie (voluntas) en de woorden (verba), kent in de 

interpretatiepraktijk twee toepassingsgebieden. Aan de ene kant behandelt de basisregel de 

vraag hoe men moet uitleggen (nrs. 121 en volgende). Aan de andere kant houdt de regel ook 

een antwoord in op de hieraan preliminaire vraag wanneer men moet interpreteren (nrs. 82 en 

volgende).  

A. TOEPASSINGSGEBIED 

 INTERPRETATIO CESSAT IN CLARIS KAN NIET WORDEN AANGENOMEN IN TRADITIONELE ZIN, 

MAAR WEL BIJ "INTERPRETATIO" EN "CLARIS" IN BREDE ZIN OPGEVAT – De invulling van 

het toepassingsgebied van de interpretatieregels (wanneer moet men interpreteren?) verschilt 

per rechtsstelsel (nrs. 82 en volgende). In Frankrijk en Engeland gaat men er in principe vanuit 

dat enkel onduidelijke rechtshandelingen mogen uitgelegd worden, zij het dat de regel flink 

werd uitgehold in Engeland. In België en Nederland besluit men de dag van vandaag echter dat 

interpretatio cessat in claris achterhaald is. Het is deze laatste visie die navolging verdient. Zou 
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men bij de uitlegging van rechtshandelingen oordelen dat interpretatie niet nodig is bij 

duidelijkheid, dan gaat men in tegen de basisuitleggingsregel van het primaat van de werkelijke 

bedoeling boven de letter. De woorden die de partijen gebruiken, zijn een vehikel om hun 

gedachten te uiten. Partijen vertolken deze gedachten echter niet a fortiori adequaat. Ook al 

lijken ze op het eerste zicht eenduidig, dan nog is het mogelijk dat ze de werkelijke wil niet 

correct weergeven. Het oordeel dat een duidelijk beding a priori de wil van de partijen 

reflecteert, is een kringredenering. De intentie moet altijd eerst gezocht worden, waarna men 

kan oordelen of een clausule deze wil wel juist weergeeft. Vanuit het oogpunt van de 

voorspelbaarheid zou men kunnen stellen dat de normale betekenis van de bewoordingen een 

beter criterium vormt om de wil te achterhalen dan vermoedens over deze intentie. De verba 

moeten dan voorrang krijgen op de vermoedelijke voluntas. Wil men de werkelijke bedoeling 

vinden, dan vormen vermoedens over die intentie in de praktijk echter een nuttiger hulpmiddel 

dan de normale, maar daarom nog niet bedoelde, woordenboekbetekenis van de woorden. Toch 

lijkt interpretatio cessat in claris op het eerste gezicht niet meer dan logisch. Waarom zou men 

interpreteren bij afwezigheid van onduidelijkheid? De maxime is echter slechts een lege doos. 

Het is namelijk onmogelijk te oordelen dat een wilsverklaring op zich duidelijk is. De betekenis 

ervan hangt immers steeds af van de context. Het oordeel dat een uiting eenduidig is, is steeds 

het gevolg van een voorafgaande interpretatie (sensu lato). In een eerste uitleggingsronde stelt 

men vast dat de wilsverklaring, omwille van de grammaticale betekenis van de woorden en 

omwille van de context, logischerwijs slechts één betekenis kan hebben. Interpretatie sensu 

stricto gebeurt pas daarna, als uit de eerste fase blijkt dat een tekst meerdere betekenissen in 

zich draagt. Daarnaast is duidelijkheid een subjectief en relatief begrip. Wat voor de ene 

zonneklaar is, is voor de andere totaal onbegrijpelijk. Interpretatio cessat in claris kan dus niet 

bijdragen tot voorspelbaarheid. De regel moet ofwel worden afgewezen, ofwel op een andere 

manier worden ingevuld dan traditioneel het geval is. In feite mag de discussie over het 

toepassingsgebied zich niet toespitsen op de vraag of er enkel bij onduidelijkheid moet 

geïnterpreteerd worden, maar op de vraag wat men onder "interpretatie" en onder 

"onduidelijkheid" moet verstaan. Het is bij de oplossing van deze kwesties dat de aanhangers 

van interpretatio cessat in claris de mist ingaan. Enerzijds gaan zij voorbij aan het feit dat 

interpretatie niet enkel senso stricto, maar ook sensu lato moet opgevat worden. Het besluit dat 

er onduidelijkheid is, houdt al een eerste interpretatieronde in. Zij zijn anderzijds van mening 

dat een rechtshandeling als duidelijk kan gekwalificeerd worden enkel en alleen op basis van 

de normale woordenboekbetekenis van de gebruikte woorden. Dit is echter niet altijd het geval. 

Men mag niet uit het oog verliezen dat onduidelijkheid niet enkel kan voortvloeien uit de 

bewoordingen van een rechtshandeling, maar ook uit de confrontatie van de tekst met de context 

(extrinsieke onduidelijkheid). Het besef dat men met deze brede invullingen van "interpretatie" 

en van "onduidelijkheid" rekening moet houden, is belangrijk bij het onderzoek van het 

toepassingsgbied van de uitleggingsregels. Vat men deze concepten breed op, dan kan men 

zelfs stellen dat men de regel interpretatio cessat in claris ook aanhangt, maar dat men de 

definitie van "interpretatio" en van "claris" anders beschrijft dan de traditionele aanhangers 

van de maxime. 
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B. INVULLING 

 BASISINTERPRETATIEREGELS REFLECTEREN TOTSTANDKOMING RECHTSHANDELING 

(CRITERIUM AUTONOMIE VAN DE HANDELENDE PERSOON) – De invulling van de 

basisinterpretatieregel verschilt afhankelijk van het rechtsstelsel (nrs. 121 en volgende). 

Determinerend voor de methode van interpretatie is telkens de wijze van totstandkoming van 

rechtshandelingen. Deze hangt in alle jurisdicties af van de intentie van één of meerdere 

personen. Om de betekenis van de rechtshandeling te vinden, moet men natuurlijk rekening 

houden met deze partijwil. De intentie, die de totstandkoming van een rechtshandeling 

determineert, kent een eigen invulling al naargelang de bestudeerde jurisdictie. 

 TYPE 1: INTERPRETATIE VOLGENS DE SUBJECTIEVE WERKELIJKE PARTIJBEDOELING – Waar 

rechtshandelingen hun oorsprong vinden in de wils- of partijautonomie, die inhoudt dat elk 

individu de vrijheid heeft om zijn eigen rechtspositie te bepalen, onder andere door vrij 

rechtshandelingen aan te gaan, gebeurt interpretatie volgens de subjectieve werkelijke partijwil: 

(nrs. 125 en volgende). Type 1 beoogt de ware bedoeling te achterhalen die de handelende 

personen hadden bij de opmaak van het contract of van de eenzijdige rechtshandeling. De 

vrijheid om op basis van de partijautonomie zelf zijn rechtspositie bepalen, impliceert 

logischerwijze dat, bij onduidelijkheid over deze rechtspositie, ook gekeken wordt naar de wil 

van de partijen. De interpretatie volgens de subjectieve werkelijke partijbedoeling is de 

basisinterpretatieregel in België en Frankrijk. Zij beslaat ook de eerste interpretatiefase in de 

basisregel geformuleerd in de harmoniseringsinstrumenten. Al deze systemen leggen de 

uitleggingsregel wettelijk vast. Daarnaast bevatten het Belgische Burgerlijk Wetboek en de 

Franse Code Civil, tot de inwerkingtreding van de nieuwe interpretatieregels op 1 oktober 2016, 

concreet geformuleerde interpretatieregels die het principe van de subjectieve werkelijke 

partijbedoeling reflecteren. De harmonisatie-instrumenten namen deze specifieke regels niet op 

en de nieuwe Franse Code Civil schrapte ze – terecht. 

 TYPE 2: INTERPRETATIE VOLGENS DE REDELIJKE PARTIJBEDOELING – Een tweede 

interpretatietype is de interpretatie volgens de redelijke partijbedoeling of redelijke interpretatie 

(nrs. 161 en volgende). In type 2-systemen is uitlegging er niet op gericht de werkelijke 

subjectieve partijbedoeling te achterhalen, maar wel de redelijke intentie van de partijen. De 

vraag die de uitlegger zich dan moet stellen is: "wat zouden de partijen redelijkerwijze tot uiting 

gebracht hebben als zijnde hun gemeenschappelijke wil, indien ze een duidelijke taal gesproken 

hadden?"2800 Het verschil tussen interpretatie op basis van de subjectieve werkelijke partijwil 

en redelijke interpretatie is een verschil van gradatie. Bij type 1 zoekt men wat de concrete 

partijen zelf gewild hebben. Bij type 2 voegt men hieraan het criterium van de redelijkheid toe: 

men zoekt de gemeenschappelijke partijwil, met de gedachte in het achterhoofd dat de 

contractanten redelijke wezens zijn. De toevoeging van het criterium van de redelijkheid 

                                                 
2800 R. VANDEPUTTE, De overeenkomst: haar ontstaan, haar uitvoering en verdwijning, haar bewijs, Brussel, Larcier, 1977, 

106. 
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objectiveert de zoektocht. Interpretatiemodel 2, de redelijke interpretatie, kent op zijn beurt 

verschillende verschijningsvormen. 

 TYPE 2A: INTERPRETATIE VOLGENS DE GEOBJECTIVEERDE WERKELIJKE PARTIJBEDOELING 

– Sommige jurisdicties corrigeren de wilsleer bij de totstandkoming van rechtshandelingen, 

door de vertrouwensleer. Deze vertrouwensleer staat soms op dezelfde hoogte als de wilsleer, 

vandaar de notie "wilsvertrouwensleer". Volgens de vertrouwensleer kan een schijnbare 

toestand, die een gelegitimeerd vertrouwen creëert dat de situatie wel degelijk realiteit was, 

rechtsgevolgen hebben. Deze aanvulling op de pure wilsleer reflecteert zich ook in uitlegging 

en brengt een eerder objectieve component binnen. Interpretatie gebeurt dan volgens de 

geobjectiveerde werkelijke partijbedoeling (interpretatie type 2A) (nrs. 165 en volgende). 

Interpretatie type 2A schrijft voor dat de interpretator op zoek moet naar de echte bedoeling 

van de partijen, zoals deze bestond op het ogenblik van de totstandkoming van de 

rechtshandeling, maar onder de veronderstelling dat de partijen redelijke personen zijn. De 

rechter moet dus de betekenis die de concrete partijen redelijkerwijze zelf aan de 

rechtshandeling zouden geven achterhalen. Men stelt de ware wil van de partijen centraal, maar 

voegt het criterium van de redelijkheid toe. De interpretatie volgens de geobjectiveerde 

werkelijke partijbedoeling vindt zijn neerslag in een algemene en in enkele specifieke regels. 

De algemene regel, die in geen onderzochte jurisdisctie als interpretatieregel wettelijke 

grondslag heeft, is de "interpretatie te goeder trouw" (nrs. 170 en volgende). Dit is een 

basisinterpretatieregel in Nederland, en een subsidiaire interpretatieregel in België en in 

Frankrijk. Verschillende codificaties bevatten concreet geformuleerde interpretatieregels die 

het principe van de geobjectiveerde werkelijke partijbedoeling reflecteren (nrs. 190 en 

volgende). Dit is het geval in de harmonisatie-instrumenten en in België en Frankrijk. Ook in 

Nederland en in Engeland kennen deze regels toepassing. In deze jurisdicties vinden ze echter 

normaal gezien aanwending onder een verwijzing naar de algemene basisinterpretatieregel. 

Deze concrete bepalingen, die alle berusten op de hypothese dat de partijen redelijk zijn, worden 

gevat onder de algemene noemer "bepalingen die erop gericht zijn de ideale partijbedoeling te 

achterhalen." Een eerste regel stelt dat die uitleg moet verkozen worden in de zin dat een 

bepaling wettig is of gevolg heeft (nrs. 206 en volgende). Een tweede regel schrijft de uitleg 

met inachtneming van de rechtshandeling als geheel voor (nrs. 223 en volgende). Een derde 

regel bepaalt dat een interpretator rekening mag houden met de gebruiken wanneer hij te maken 

krijgt met een dubbelzinnig beding (nrs. 248 en volgende). 

 TYPE 2B: INTERPRETATIE VOLGENS DE OBJECTIEVE PARTIJBEDOELING – Waar de 

totstandkoming van rechtshandelingen gegrond is in het concept van de belofte, is er ook een 

intentie nodig om een contract of een eenzijdige rechtshandeling op te maken. Deze bedoeling 

wordt objectief ingevuld. Het gerechtvaardigd vertrouwen van de partij aan wie iets beloofd 

wordt, is doorslaggevend voor de totstandkoming van een rechtshandeling. Hieraan 

correspondeert een uitlegging volgens de objectieve partijbedoeling (nrs. 267 en volgende). Dit 

model van de redelijke interpretatie (interpretatie type 2B) is erop gericht na te gaan wat de 

rechtshandeling zou betekenen voor een abstracte, redelijke, geïnformeerde, derde persoon. Het 
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wendt de (weliswaar geconcretiseerde) objectieve wil als interpretatietechniek aan. Uitlegging 

gebeurt dan volgens de betekenis die redelijke personen van dezelfde hoedanigheid als de 

partijen in dezelfde omstandigheden aan de rechtshandeling zouden geven. Het verschil tussen 

type 2A en type 2B is gradueel. In het eerste geval gebruikt men als referentiepersonen de 

concrete partijen, die redelijk zijn. In het tweede geval zijn de referentiepersonen hypothetische, 

abstracte redelijke partijen. Engeland hanteert dit model van uitlegging als basisregel. Ook komt 

het aan bod in de harmonisatie-instrumenten, zij het als subsidiaire fase, die slechts in werking 

treedt wanneer zowel de werkelijke subjectieve als de geobjectiveerde partijbedoeling duister 

blijft. Naar het voorbeeld van de harmonisatie-instrumenten, bevat ook de nieuwe Franse 

basisinterpretatieregel de uitlegging volgens de objectieve partijbedoeling, die ook slechts aan 

bod komt wanneer er geen werkelijke subjectieve of geobjectiveerde uitlegging mogelijk blijkt.  

 TYPE 3: NORMATIEVE INTERPRETATIE (TYPE 3) – De "normatieve interpretatie" is een eerder 

theoretisch interpretatiemodel (type 3) (nrs. 277 en volgende). Hierbij gaat men ervanuit dat 

interpretatie meer is dan het achterhalen van de betekenis van een wilsverklaring. Het doel van 

normatieve uitlegging is de bepaling naar redelijkheid van de gehele tussen partijen bestaande 

rechtsverhouding. Noch de werkelijke, noch de objectieve partijbedoeling is hierbij 

doorslaggevend, en evenmin de letter van de rechtshandeling, maar wel de eisen van 

redelijkheid en billijkheid. De interpretator gaat niet op zoek naar wat de partijen (subjectief 

dan wel objectief) gewild hebben, maar naar wat ze behoorden te willen. De betekenis van een 

rechtshandeling hangt af van het objectieve recht, eerder dan van wat de partijen wilden of 

afgesproken hebben. Na het opmaken van een contract of van een eenzijdige rechtshandeling, 

wordt de partijwil opgeslorpt binnen een ruimer kader, dat door de goede trouw gedetermineerd 

wordt. De normatieve interpretatie is een vrucht van de rechtsleer (SCHOORDIJK, VAN DUNNE, 

STORME). De discussie over het principe blijft vooral zaak van de rechtsleer. Hier en daar vallen 

er sporen aan te wijzen in de rechtspraak, maar deze blijven zeer miniem. Noch in Frankrijk, 

noch in Engeland, noch in de harmonisatie-instrumenten, komt deze interpretatiemethode aan 

bod.  

 METHODE VOOR HET ACHTERHALEN VAN DE 

BEDOELING 

 ACHTERHALEN VAN DE PARTIJWIL GEBEURT AAN DE HAND VAN INTERNE EN EXTERNE 

ELEMENTEN – Om de bedoeling van de handelende personen te achterhalen, mag de 

interpretator gebruik maken van hulpmiddelen. Deze zijn tweeërlei. In eerste instantie zijn de 

aan de rechtshandeling interne elementen relevant (nrs. 320 en volgende). Daarnaast zijn ook 

de aan de rechtshandeling externe omstandigheden interessant (nrs. 473 en volgende).  

A. INTRINSIEKE ELEMENTEN 

 INTRINSIEKE ELEMENTEN ZIJN INTERNE BOUWSTENEN VAN RECHTSHANDELING – Intrinsieke 

of interne elementen zijn alle interne bouwstenen die deel uitmaken van de rechtshandeling 

(nrs. 320 en volgende). Elk woord of teken van een rechtshandeling kan op zich, of in 
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onderlinge combinatie, licht werpen op de juiste uitlegging ervan. In een neergeschreven 

rechtshandeling is de geschreven tekst, het instrumentum, het startpunt voor uitlegging. Ook bij 

mondelinge rechtshandelingen vertrekt men van de tekst bij interpretatie. Het gaat dan vooral 

om de bewoordingen. Andere interne elementen, zoals leestekens of typografie, zijn hierin 

immers onbestaande. De aandacht voor de letter van de rechtshandeling is logisch, omdat deze 

wilsverklaring in principe veruitwendigt wat de partijen hebben gewild. Partijen hebben, door 

de partijautonomie, de mogelijkheid het gebruik van interne elementen te moduleren met 

interpretatieclausules. Hierin kunnen ze de contractuele en/of de interpretatieve waarde van 

intrinsieke omstandigheden beschrijven (nrs. 340 en volgende en nrs. 381 en volgende).  

 BEWOORDINGEN, TITEL VAN DE RECHTSHANDELING, LEESTEKENS EN TYPOGRAFIE ZIJN 

INTRINSIEKE ELEMENTEN – Een eerste categorie van intrinsieke elementen zijn de 

bewoordingen van de rechtshandeling (nrs. 323 en volgende). Het onderzoek van deze woorden 

gebeurt in steeds breder wordende fasen. Eerst analyseert de interpretator het woord dat tot 

onduidelijkheid aanleiding geeft. Daarna onderzoekt hij de zin waarin het woord zich bevindt, 

hierop de volledige clausule. Uiteindelijk bekijkt hij ook de andere bedingen van de 

rechtshandeling. Deze verschillende fasen zijn complementair aan elkaar, zodat de interpretator 

ze allemaal moet uitvoeren. Ook de titel van een rechtshandeling is een intrinsiek element (nrs. 

327 en volgende). In de titel kwalificeren de handelende personen normaal gezien rechtstreeks, 

bewust, a priori hun rechtshandeling. Op die manier tonen partijen welke regels ze op de 

rechtshandeling van toepassing willen maken. Daarom moet de titel van de rechtshandeling die 

een kwalificatie bevat, als deel van de rechtshandeling gezien worden. Ook het gebruik van 

leestekens is een interessant hulpmiddel bij de uitlegging van rechtshandelingen (nrs. 410410 

en volgende). Leestekens maken immers deel uit van de tekst die de verbintenissen van de 

partijen omschriijft en bepalen mee hun inhoud. Daarnaast is ook de typografie een aan de 

rechtshandeling intrinsiek element (nrs. 434 en volgende). De typografie omvat de wijze van 

zetten en drukken van een gedrukte publicatie, de keuze van het lettertype, de vormgeving, en 

het grafisch ontwerp ervan. De concrete vormgeving van de tekst van een rechtshandeling is 

soms van belang bij de interpretatie ervan. Zo kan de visuele weergave van de indeling van een 

rechtshandeling een aanwijzing vormen dat er een verband bestaat tussen de bedingen die 

eronder gevat worden (nrs. 436 en volgende). Aangezien een subclausule normaal gezien maar 

één onderwerp beschrijft, kan ook de indeling van de clausules van een rechtshandeling relevant 

zijn bij uitlegging (nrs. 438 en volgende). De typografische uitlijning (nrs. 441 en volgende), 

het lettertype (nrs. 459 en volgende), de grootte van de letters (nrs. 462 en volgende) en het 

gebruik van onderlijnde, vette of cursieve woorden, kleuren, kaders en hoofdletters (nrs. 449 

en volgende), kunnen er dan weer op wijzen dat een onderdeel van de rechtshandeling als titel 

moet gezien worden. 

 TITELS BINNEN DE RECHTSHANDELING EN OVERWEGINGEN ONTBEREN CONTRACTUELE 

WAARDE, ZODAT ZE INHOUDELIJK GEZIEN EXTERN ELEMENT EN MATERIEEL GEZIEN INTERN 

ELEMENT ZIJN, MAAR HEBBEN WEL INTERPRETATIEVE WAARDE – De functie van titels binnen 

een rechtshandeling wijkt af van functie van de titels van de rechtshandeling die een bewuste a 
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priori kwalificatie bevatten (nrs. 333 en volgende). Ze beogen slechts een verhoging van de 

gebruiksvriendelijkheid van het contract of de eenzijdige rechtshandeling. Titels van bedingen 

leggen de partijen dus op zich geen rechten en verplichtingen op. Ze hebben geen contractuele 

waarde. Hetzelfde geldt voor overwegingen. Overwegingen of recitals zijn deel van de 

preambule, de aanhef, bij een rechtshandeling. Hierin nemen partijen nuttig geachte informatie 

op, die op zichzelf niet bindend is (nrs. 356 en volgende). Ook overwegingen hebben dus geen 

contractuele waarde. Titels binnen de rechtshandeling en overwegingen zijn inhoudelijk gezien 

aan de rechtshandeling externe elementen. Technisch gezien zijn ze echter wel een onderdeel 

van de tekst van de rechtshandeling, zodat ze materieel wel als interne elementen mogen 

beschouwd worden. Titels van bedingen en overwegingen kunnen, als indicatie van de partijwil, 

een licht werpen op de betekenis van de inhoud van de rechtshandeling. Ze hebben in principe 

interpretatieve waarde, tenzij partijen deze uitsluiten door een titel- of overwegingsbeding (nrs. 

340 en volgende en nrs. 381 en volgende).  

B. EXTRINSIEKE ELEMENTEN 

 EXTRINSIEKE ELEMENTEN ZIJN ELEMENTEN DIE GEEN DEEL ZIJN VAN DE 

RECHTSHANDELING, MAAR WEL IETS LEREN OVER DE INHOUD ERVAN – Externe of extrinsieke 

omstandigheden zijn elementen die geen deel uitmaken van een rechtshandeling, maar die toch 

iets leren over de inhoud ervan (nrs. 473 en volgende). Deze mogen in alle onderzochte 

rechtsstelsels (deels) gebruikt worden bij de uitlegging van een- en meerzijdige 

rechtshandelingen. In Engeland zijn bepaalde externe elementen volledig uitgesloten van de 

uitleggingswerkzaamheid. Sommige jurisdicties laten het gebruik van externe elementen wel 

toe, maar kennen een spanning tussen interpretatie en bewijs. Partijen hebben, door de 

partijautonomie, de mogelijkheid het gebruik van externe elementen te moduleren via 

interpretatieclausules (nrs. 530 en volgende). Deze clausules bepalen welke elementen tot de 

contractuele sfeer behoren en wat de interpretatieve waarde ervan is. Deze clausules zijn 

tweeërlei. Ofwel behandelen de partijen in hun beding de contractuele waarde van externe 

omstandigheden ("clausules die bepalen welke elementen tot de contractuele sfeer behoren", 

nrs. 533 en volgende). Ze kunnen dan beslissen de contractuele waarde van externe elementen 

te beperken en overeenkomen dat de inhoud van de rechtshandeling zich beperkt tot wat zich 

binnen de vier hoeken van het blad bevindt (Inhoudsbeperkende Entire Agreement Clause, nrs. 

533 en volgende). Omgekeerd kunnen ze net contractuele waarde geven aan externe elementen 

en deze op die manier in de rechtshandeling incorporeren, zodat het interne elementen worden 

(Contract Definition Clause, nrs. 546 en volgende). Ofwel kunnen partijen eenvoudigweg de 

interpretatieve waarde van externe elementen behandelen, zonder zich uit te spreken over de 

contractuele waarde ervan ("clausules die de interpretatieve waarde van externe elementen 

bepalen", nrs. 555 en volgende). Dit kan op een negatieve manier, door extrinsieke 

bewijsmiddelen uit te sluiten van de interpretatiewerkzaamheid (Interpretatiebeperkende Entire 

Agreement Clause, nrs. 555 en volgende) of op een positieve manier, door aan te geven welke 

omstandigheden wel interpretatieve waarde hebben (Clause de Voisinage, nrs. 563 en 

volgende).  
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 EXTERNE OMSTANDIGHEDEN VORMEN OPEN CATEGORIE MET ONDER ANDERE 

HOEDANIGHEID PARTIJEN, PRECONTRACTUELE ONDERHANDELINGEN, POSTCONTRACTUEEL 

GEDRAG VAN DE PARTIJEN EN VERKLARINGEN OVER DE EIGEN INTENTIE – Het aantal soorten 

externe omstandigheden die de rechter in zijn interpretatiewerkzaamheid mag betrekken, is 

ongelimiteerd (nrs. 473 en volgende). Sommige rechtsstelsels nemen dit expliciet op in hun 

interpretatieregels (Weens Koopverdrag, Unidroit Principes, Nederlandse Haviltex-maatstaf en 

Engelse Investors-norm). In enkele jurisdicties verwijzen de interpretatieregels naar concrete, 

welomschreven externe omstandigheden (Nederlandse Haviltex-norm, DCFR, Unidroit 

Principes en Weens Koopverdrag). Het gaat dan telkens om een niet-exhaustieve lijst van 

mogelijk relevante elementen bij de uitlegging van de rechtshandeling. Ook in de rechtsstelsels 

waar er geen vermelding bestaat van externe elementen in de interpretatieregels (België en 

Frankrijk), mogen alle mogelijke extrinsieke omstandigheden gebruikt worden bij interpretatie. 

Zo is bijvoorbeeld de persoonlijkheid van de partijen een interessant element (nrs. 481 en 

volgende). Waar uitlegging een zoektocht is naar de werkelijke, subjectieve of geobjectiveerde, 

partijwil, kunnen de precontractuele onderhandelingen relevant zijn om na te gaan wat deze wil 

was (nrs. 486 en volgende). Wel bevatten vele precontractuele documenten op zich geen 

consensus en wijken ze af van de uiteindelijke rechtshandeling. Daarom is het nodig, bij het 

gebruik van voorafgaande onderhandelingen bij uitlegging, na te gaan welke elementen uit de 

precontractuele fase de partijen hebben willen weren in de inhoud van de rechtshandeling zelf. 

Het is immers de wil die bestaat bij de totstandkoming van de rechtshandeling die 

doorslaggevend is voor de interpretatie. Daarnaast kan ook het gedrag van de partijen na de 

totstandkoming van de rechtshandeling nuttig zijn bij uitleg in subjectieve systemen, omdat het 

een indruk geeft van de betekenis die de partijen zelf aan de rechtshandeling hechtten toen deze 

tot stand kwam (nrs. 511 en volgende). Dit gedrag is echter niet a fortiori een uiting van de 

gemeenschappelijke partijwil bij de totstandkoming van de rechtshandeling. Dat een partij een 

bepaalde uitvoering geeft, kan immers het gevolg zijn van verschillende oorzaken, zoals 

bijvoorbeeld hoffelijkheid, verdraagzaamheid, of de wens om de eigen wil door te drijven. 

Daarnaast reflecteert de effectieve uitvoering niet altijd de oorspronkelijke partijwil. De 

uitvoering gebeurt na de totstandkoming van de rechtshandeling en de bedoeling kan in de loop 

van de tijd veranderen. Daarnaast zijn in subjectieve interpretatiesystemen de verklaringen over 

de eigen intentie van de partijen bij uitstek relevant bij uitlegging, omdat deze natuurlijk een 

blik bieden op hun bedoeling (nrs. 521 en volgende). Wel moet de interpretator ook met deze 

elementen voorzichtig omgaan. De kennisgevingen van partijen voorafgaand aan de 

rechtshandeling, zijn namelijk persoonlijk en reflecteren niet altijd de gemeenschappelijke 

partijwil die bestond bij de sluiting van de rechtshandeling zelf. Ook postcontractuele 

verklaringen zijn niet altijd even nuttig in de praktijk. De wil van de partijen kan, na het sluiten 

van de rechtshandeling, in de loop van de tijd veranderen. Bovendien is het menselijk geheugen 

feilbaar. Wanneer er een geschil rijst, is de kans reëel dat partijen in hun verklaring, al dan niet 

met opzet, niet de werkelijke partijwil op het ogenblik van de totstandkoming van de 

rechtshandeling weergeven, maar de postcontractuele partijwil.  
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 ENGELSE INVESTORS-NORM SLUIT "EVIDENCE OF INDIVIDUAL INTENTION" EXPLICIET UIT – 

In Engeland is de open categorie van externe elementen aan enkele uitzonderingen onderhevig. 

Traditioneel zijn drie externe elementen uitgesloten van de interpretatiewerkzaamheid, 

namelijk de voorafgaande onderhandelingen (nrs. 504 en volgende), de verklaringen over de 

eigen intentie van de partijen (nrs. 527 en volgende) en het later gedrag van de partijen (nrs. 

517 en volgende). Omdat deze elementen nutteloos worden geacht bij uitlegging, mogen ze niet 

gebruikt worden. Ze bewijzen de werkelijke partijwil, terwijl de redelijke partijwil het 

interpretatiecriterium is. Deze uitsluiting is aan heel wat kritiek onderhevig, omdat deze soorten 

externe elementen toch nuttig kunnen zijn binnen een objectieve setting. Ze kunnen er immers 

toe bijdragen dat de redelijke persoon, vanuit wiens standpunt de interpretator de 

rechtshandeling uitlegt, een volledige kijk krijgt op de bestaande context van de 

rechtshandeling. In Engeland tempert Part 32 Civil Procedure Rules 1998 bovendien het 

volgehouden bestaan van jurisprudentiële interpretatieregels die bepaalde extrinsieke 

elementen uitsluiten van de interpretatiewerkzaamheid. Op basis van deze regel mag de Engelse 

rechter immers zelf oordelen of hij al dan niet overtuigingskracht toekent aan bewijsmiddelen. 

Of voorafgaande onderhandelingen, verklaringen van de partijen over hun eigen intentie en 

later gedrag van de partijen een rol kunnen spelen in het interpretatieproces, moet dus, ook in 

Engeland, van zaak tot zaak bekeken worden. Hierbij moet de rechter telkens de waarde van de 

bewijsmiddelen appreciëren.  

 SPANNING BEWIJS – INTERPRETATIE: DOOR VOLLEDIGE WETTELIJKE BEWIJSWAARDE VAN 

AKTE EN BEGIN VAN BEWIJS DOOR GESCHRIFT IN FRANS-BELGISCHE BURGERLIJKE ZAKEN 

MAG RECHTER GEEN ABSTRACTIE MAKEN VAN INSTRUMENTUM BIJ UITLEGGING EN DOOR 

BEWIJSKRACHT VAN AKTE IN BELGIË MAG RECHTER AKTE NIET DOEN LIEGEN – In de meeste 

gevallen zijn een- en meerzijdige rechtshandelingen schriftelijk opgesteld, door een akte of een 

begin van bewijs door geschrift. Het Belgisch-Frans burgerlijk recht verleent hieraan volledige 

wettelijke bewijswaarde (nrs. 305 en volgende). De term "bewijswaarde" wijst op de 

overtuigingskracht die de rechter aan een bewijsmiddel moet hechten. Het bepaalt dus welke 

elementen de rechter mag gebruiken bij de interpretatie van een rechtshandeling. 

Bewijsmiddelen met een grote wettelijke bewijswaarde zijn bindend voor de rechter. Hij moet 

ze, bij gebreke aan geldig tegenbewijs, als voldoende en afdoende bewijs aanvaarden. Dit belet 

echter niet dat de rechter de zin en de werkelijke draagwijdte van de akte mag trachten te 

achterhalen met behulp van elementen die extrinsiek zijn aan het geschrift zelf. Door de grote 

wettelijke bewijswaarde van het geschrift, moet hij in deze interpretatiewerkzaamheid wel 

steeds rekening houden met de intrinsieke elementen en mag hij geen abstractie maken van de 

bewoordingen om de inhoud van de verbintenis te achterhalen boven de termen waarin de 

rechtshandeling gesteld is. De interpretator heeft dus de plicht om in de geschreven neerslag 

van een rechtshandeling de wil van de partijen terug te vinden, omdat de gemeenschappelijke 

bedoeling geacht wordt hieruit te blijken. In België is ook het begrip "bewijskracht van de akte" 

belangrijk in de relatie uitlegging – bewijs (nrs. 314 en volgende). Deze term doelt op de 

vereiste eerbiediging voor dat wat schriftelijk is vastgelegd. De soevereine feitenrechter moet 
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de inhoud van een geschrift en de bewoordingen waarin het gesteld is steeds respecteren. Hij 

mag de akte niet "doen liegen" door er iets in de lezen dat erin niet aan te treffen valt. Wanneer 

hij afwijkt van de gebruikelijke betekenis van woorden, moet de interpretator steeds een 

motivering opgeven waarin hij deze beslissing rechtvaardigt. 

 REGELS VAN VOORKEURINTERPRETATIE 

 LOSSEN INTERPRETATIEPROBLEMEN OP OBJECTIEVE MANIER OP (CRITERIUM VAN 

RECHTSZEKERHEID) EN BESTAAN UIT DWINGENDE REGEL IN FAVOREM CONSUMENTIS 

ENERZIJDS EN SUBSIDIAIRE REGELS VAN VOORKEURINTERPRETATIE ANDERZIJDS – Naast de 

basisinterpretatieregel die een uitlegging volgens de bedoeling van de handelende personen 

voorschrijft, bestaan er in alle rechtsstelsels ook regels van voorkeurinterpretatie. Dit zijn 

objectieve regels, die er niet op gericht zijn de partijwil te ontbloten, maar 

interpretatiegeschillen beslechten door een voorkeur uit te spreken voor een uitlegging die voor 

een bepaalde partij positief is. De regels van voorkeurinterpretatie worden gevat onder de brede 

verzamelnaam "contra proferentem sensu lato." De concrete invulling van deze 

overkoepelende regel komt echter niet in alle rechtsstelsels overeen. Er bestaan een aantal 

specifieke regels van voorkeurinterpretatie, met elk hun eigen werking en hun eigen 

toepassingsgebied. Binnen de brede paraplu van de regel contra proferentem sensu lato is er 

een dichotomie tussen de bepaling in favorem consumentis, een dwingende regel van 

voorkeurinterpretatie, aan de ene kant (regel van voorkeurinterpretatie type 1), en de andere, 

subsidiaire, regels van voorkeurinterpretatie aan de andere kant (regels van 

voorkeurinterpretatie type 2). De regel in favorem consumentis vindt zijn oorsprong in artikel 

5 Richtlijn 93/13/EEG van de Raad betreffende oneerlijke bedingen in 

consumentenovereenkomsten. Zij is in alle onderzochte landen in de wet omgezet. De 

harmonisatie-instrumenten behandelen deze regel echter niet. De subsidaire regels van 

voorkeurinterpretatie worden in sommige rechtsstelsels (Engeland, Nederland, harmonisatie-

instrumenten) niet onderverdeeld in verschillende specifieke regels. In sommige landen 

(Engeland, Nederland) maken ze geen deel uit van de wet. De DCFR en de Unidroit Principes 

nemen de contra proferentem regel sensu lato dan weer wel op. Een meer gedifferentieerd 

systeem bestaat in België en Frankrijk, waar de interpretatieregel contra proferentem sensu lato 

als brede regel geen wettelijke basis heeft, maar uiteenvalt in een heel aantal regels, waarvan er 

sommige wel in de wet zijn vastgelegd: naast de dwingende regel in favorem consumentis 

bestaan ook de contra stipulatorem-regel, de contra venditorem-regel en de contra 

proferentem-regel sensu stricto. In België is daar sinds de inwerkingtreding van de nieuwe 

Verzekeringswet nog een extra regel bijgekomen, namelijk de regel contra assicuratorem. 

 REGELS VAN VOORKEURINTERPRETATIE ZIJN ONTSTAAN ALS SANCTIE VOOR 

ONDUIDELIJKHEID EN OM DE ZWAKKE PARTIJ TE BESCHERMEN – De regels van 

voorkeurinterpretatie zijn ontstaan vanuit de gedachte dat het interpretatierisico ligt op de 

bedinger die een onduidelijke clausule heeft afgeleverd. Hij moet de gevolgen van zijn misstap 

dragen (nrs. 634 en volgende). Het interpretatierisico leggen op de partij die aan de oorsprong 
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staat van de formulering van een beding, heeft ook een preventief effect. Om een interpretatie 

in zijn nadeel te vermijden, draagt hij zorg voor een nauwkeurige formulering van de 

rechtshandeling. Bovendien zijn de bepalingen gericht op de bescherming van de zwakke partij 

binnen de contractuele verhouding (nr. 637). De zwakke partij is bijvoorbeeld de partij die over 

minder informatie beschikt dan de andere of de partij die geen of slechts een beperkte invloed 

heeft gehad op de formulering van de rechtshandeling. 

A. REGEL IN FAVOREM CONSUMENTIS 

 IN FAVOREM CONSUMENTIS, VAN TOEPASSING OP ALLE CONSUMENTENCONTRACTEN, 

BESTAAT UIT TRANSPARANTIEVERPLICHTING EN INTERPRETATIEREGEL – De regel in 

favorem consumentis geldt voor alle overeenkomsten gesloten tussen een consument en een 

onderneming (nrs. 607 en volgende). Een uitzondering bestaat bij collectieve verbodsacties. 

Het gebruik van de gemeenrechtelijke interpretatiemethoden kan in dergelijke gevallen 

namelijk tot een ruimere consumentenbescherming leiden. Collectieve verbondsacties zijn 

immers niet gericht zijn op de zoektocht naar de in concreto gunstigste uitlegging in één zaak, 

maar zijn gericht op een interpretatie in het voordeel van consumenten in het algemeen, zodat 

er in meer gevallen de mogelijkheid bestaat om het gebruik van onduidelijke en dubbelzinnige 

bepalingen te verbieden. De regel in favorem consumentis bestaat uit twee onderdelen, namelijk 

een transparantieplicht (nrs. 654 en volgende) en een interpretatievoorschrift (662 en volgende). 

Bij de oplossing van een uitleggingsgeschil in consumentencontracten, moet de rechter het 

"tweefasen-uitlegmodel" volgen. Volgens dit model moet hij in een eerste uitleggingsronde 

nagaan of de litigieuze clausule duidelijk en begrijpelijk, onduidelijk of onbegrijpelijk is. Dit 

onderzoek kan tot drie gevolgen leiden. Ten eerste kan de rechter oordelen er geen nood is aan 

uitlegging, vermits de clausule in kwestie volledig duidelijk en begrijpelijk is. Ten tweede kan 

hij besluiten dat het voorgelegde beding onbegrijpelijk is. Dan kan hij de nietigheid van de 

clausule uitspreken wegens onrechtmatigheid (nrs. 665 en volgende). Ten derde kan hij van 

mening zijn dat er een onduidelijk beding voorligt. Dan liggen er twee wegen open: uitlegging 

(nrs. 662 en volgende), of nietigheid op grond van onrechtmatigheid (nrs. 665 en volgende).  

B. SUBSIDIAIRE REGELS VAN VOORKEURINTERPRETATIE 

 OBJECTIEVE REGELS DIE TOEGEPAST WORDEN BIJ ONMOGELIJKHEID PARTIJWIL TE 

ACHTERHALEN OM ZO IMPASSE TE VERMIJDEN – De subsidiaire regels van 

voorkeurinterpretatie zijn ontstaan omdat het niet altijd mogelijk is de (ideale) partijwil te 

achterhalen (nr. 633). Wanneer dit het geval is, zou de rechter, zonder objectieve 

interpretatieregels, immers in een impasse geraken en geen oplossing kunnen geven aan het 

interpretatiegeschil. De regels zijn subsidiair aan de basisinterpretatieregels en mogen maar 

toegepast worden wanneer de basisregel niet voldoet. De bepalingen zijn zeer sterk aan elkaar 

verwant en hun toepassingsgebied overlapt deels. Hierdoor is verwarring mogelijk over welke 

regel nu in een bepaald specifiek geval moet toegepast worden. Binnen de subsidiaire regels 

van voorkeurinterpretatie bestaat er dan ook een hiërarchie. Deze wordt aangevoerd door contra 
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proferentem sensu stricto en contra assicuratorem, dat een toepassing is van contra 

proferentem sensu stricto. Een trapje lager staat contra venditorem. Zijn geen van deze regels 

toepasbaar, dan moet de interpretator contra stipulatorem gebruiken. 

 CONTRA PROFERENTEM SENSU STRICTO, VAN TOEPASSING OP STANDAARD- EN 

TOETREDINGSCONTRACTEN EN STANDAARDBEDINGEN, EENDUIDIG INGEVULD IN DE 

PRAKTIJK – De regel contra proferentem sensu stricto is van toepassing op standaard- of type-

overeenkomsten, toetredingscontracten en standaardclausules (nrs. 618 en volgende). Deze 

overeenkomsten en bedingen worden gekenmerkt door het gebrek aan inbreng bij de redactie 

vanwege tenminste één van de partijen. Het is dan ook logisch dat contra proferentem noch 

speelt voor bedingen die het voorwerp zijn geweest van onderhandelingen, noch bij bedingen 

die ingevoegd zijn op initiatief van de toetreder. Contra proferentem sensu stricto is, met 

uitzondering van de nieuwe bepaling in de nieuwe Franse Code Civil (artikel 1190, 2e zin CC) 

een puur jurisprudentiële bepaling, die telkens op een andere manier geformuleerd wordt (nrs. 

684 en volgende). Deze uiteenlopende formuleringen komen in de praktijk echter allemaal op 

hetzelfde neer en beschrijven in feite alle een interpretatie in het voordeel van de toetreder. 

 CONTRA ASSICURATOREM, VAN TOEPASSING OP VERZEKERINGSCONTRACTEN, BESTAAT UIT 

(IN DE PRAKTIJK NUTTELOZE) TRANSPARANTIEVERPLICHTING EN INTERPRETATIEREGEL – 

De regel contra assicuratorem vormt een specifieke toepassing van contra proferentem en is 

van toepassing op verzekeringsovereenkomsten die toetredingscontracten zijn of waarin 

standaardbedingen zijn opgenomen (nrs. 624 en volgende). Enkel in België kent de bepaling 

contra assicuratorem een wettelijke grondslag, namelijk artikel 23§2 Verzekeringswet. In 

andere landen past men eenvoudigweg contra proferentem sensu stricto toe. Contra 

assicuratorem bevat een transparantieverplichting en een interpretatievoorschrift (nrs. 694 en 

volgende). Opnieuw ligt er een tweefasig uitleggingsmodel voor. In een eerste fase onderzoekt 

de rechter of aan de transparantieplicht voldaan is. Is het contract onduidelijk, dan zijn er 

verschillende sancties mogelijk. De rechter kan overgaan tot conversie van de onduidelijke 

clausules (nrs. 707 en volgende), deze nietig verklaren (nrs. 709 en volgende), dan wel de 

onduidelijke bedingen uitleggen (nrs. 711 en volgende). Contra assicuratorem is in de praktijk 

eerder nutteloos. De wettelijke transparantievereiste vertoont geen nut, omdat contractanten 

sowieso moeten proberen hun overeenkomsten zo duidelijk mogelijk te verwoorden (nr. 706). 

Ook de interpretatiebepaling moet niet in een expliciete regel vastgelegd worden, omdat 

objectieve uitlegging ook zonder deze bepaling over het algemeen in het nadeel van de 

verzekeraar plaatsvindt, en dit op basis van contra proferentem (nr. 715).  

 CONTRA VENDITOREM, VAN TOEPASSING OP KOOPOVEREENKOMSTEN, BESTAAT UIT (IN DE 

PRAKTIJK NUTTELOZE) TRANSPARANTIEVERPLICHTING EN INTERPRETATIEREGEL – De regel 

contra venditorem is van toepassing op het gemeen kooprecht (dus niet op contracten 

onderworpen aan het Weens Koopverdrag of aan de consumentenkoop). In het laatste geval 

geldt de hiërarchisch hoger staande regel in favorem consumentis (nrs. 610 en volgende). 

Bedingen die opgenomen zijn puur in het voordeel van de koper, bedingen waar de partijen 
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over onderhandeld hebben, of bedingen die zowel op vraag van koper als van verkoper 

gestipuleerd zijn, zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van de contra venditorem-regel. 

De regel contra venditorem bestaat uit een transparantie- en informatieverplichting en een 

interpretatieregel (nrs. 667 en volgende). Toepassing van de regel gebeurt in drie fasen. In eerste 

instantie moet de interpretator onderzoeken of de verkoper zich van zijn informatieplicht heeft 

gekweten en of het contract al dan niet duidelijk is. Is er een tekortkoming aan de 

informatieplicht, dan spreekt de rechter een uitlegging in het nadeel van de verkoper uit. Heeft 

de verkoper wel voldaan aan de informatieplicht, dan betekent dit niet a fortiori dat het contract 

duidelijk is. Is er nood aan uitlegging, dan moet de rechter in een tweede fase op zoek naar de 

gemeenschappelijke wil van de contractanten. Als deze niet gevonden kan worden, dan legt de 

rechter in een derde fase de verkoper een sanctie op, bestaande uit een uitlegging in zijn nadeel 

(nrs. 673 en volgende), dan wel een andere sanctie (nrs. 677 en volgende), zoals het oordeel dat 

er nooit een koopcontract tot stand is gekomen, de nietigheid van het contract omwille van een 

wilsgebrek, prijsvermindering of het aansprakelijk stellen van de verkoper wegens nalatigheid. 

In de praktijk zijn de twee compontenten van contra venditorem nutteloos (nr. 672). Er bestaat 

immers een gemeenrechtelijke informatieplicht, die ook van toepassing is op koopcontracten 

en die in feite al voldoet. Ook de expliciete opname in de wet van een interpretatiebepaling in 

het nadeel van de verkoper verdient een kritische blik (nr. 676). De ratio van de regel ligt in de 

informatie-assymetrie tussen de partijen. De verkoper kent het verkochte goed beter dan de 

koper. Vandaag de dag zijn verkopers echter vaak tussenpersonen, die zelf niet produceren, en 

goederen vaak geen lange tijd onder zich hebben. Dat de verkoper het goed zoveel beter kent 

dan de koper dat dit een interpretatie in zijn nadeel zou rechtvaardigen, gaat dus zeker niet meer 

altijd op. De interpretatiebepaling in het nadeel van de verkoper is bovendien nutteloos, omdat 

deze in de praktijk geen toepassing kan vinden (nr. 676). In de B2C-context mag contra 

venditorem al niet gehanteerd worden, omdat in favorem consumentis voorrang heeft (nr. 746). 

Is er sprake van een B2B-contract, dan primeert contra proferentem op contra venditorem 

wanneer het koopcontract een toetredingscontract is of standaardbedingen bevat (nr. 756). Valt 

het koopcontract buiten het toepassingsgebied van contra proferentem, dan is het ook 

uitgesloten van het toepassingsgebied van contra venditorem, omdat het dan gaat over 

onderhandelde clausules. In dat geval moet men de contra stipulatorem-bepaling hanteren. Zo 

blijkt dat de andere regels van voorkeurinterpretatie alle interpretatiegevallen in koopcontracten 

ondervangen.  

 CONTRA STIPULATOREM-REGEL HEEFT RESIDUAIR TOEPASSINGSGEBIED EN BESTAAT UIT 

TWEE ONVERZOENBARE ONDERDELEN, ZODAT EERSTE COMPONENT AAN DE KANT MOET 

GESCHOVEN WORDEN EN DE REGEL INVULLING MOET KRIJGEN ALS INTERPRETATIEREGEL IN 

HET VOORDEEL VAN DE DEBITEUR VAN DE VERBINTENIS – Het toepassingsgebied van contra 

stipulatorem is residuair. Deze regel is de gemeenrechtelijke bepaling, die van toepassing is op 

alle mogelijke bedingen in alle mogelijke soorten rechtshandelingen. De bepaling krijgt van 

oudsher verschillende invullingen (nrs. 716 en volgende), die allemaal problematisch zijn. Het 

grootste probleem is het feit dat de twee componenten van contra stipulatorem, zoals 
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geformuleerd in artikel 1162 BW, in vele gevallen contradictoir zijn. De invullingen met een 

focus op het eerste deel van de regel, namelijk een interpretatie in het nadeel van de stipulator, 

of dat nu de redacteur is van de gehele rechtshandeling, dan wel van het litigieuze beding, of 

de partij die voordeel haalt uit een clausule, blijken alle op problemen te stuiten, ook wanneer 

ze niet met het tweede deel van de regel worden geconfronteerd. Om de regel effectief 

toepassing te kunnen geven, moet daarom enkel rekening gehouden worden met het tweede 

deel van de bepaling. Dan bestaan er twee mogelijke invullingen: contra stipulatorem als een 

interpretatieregel in het voordeel van de debiteur of als een bepaling in het voordeel van de 

zwakke partij. Het is de eerste lezing die navolging verdient. Uit de analyse van de regel blijkt 

immers dat deze invulling geen ander problematisch aspect heeft dan de onverzoenbaarheid 

met het eerste deel van contra stipulatorem. Aangezien het eerste onderdeel aan de kant moet 

geschoven worden, kent deze toepassing van de bepaling geen enkel probleem.  

 TOT SLOT: HOE MOET EEN COHERENT EN WERKBAAR 

SYSTEEM VAN INTERPRETATIE VAN 

RECHTSHANDELINGEN ERUITZIEN? 

 INTERPRETATIE VAN RECHTSHANDELINGEN MOET GEFASEERD ZIJN – Dit besluit bij het 

proefschrift doet een voorstel van een coherent en werkbaar gefaseerd systeem van uitlegging. 

Uit de analyse van de interpretatiemethoden in België, Frankrijk, Nederland, Engeland en de 

harmoniseringsinstrumenten, is gebleken dat uitlegging in principe gefaseerd gebeurt. Door de 

onderlinge hiërarchie tussen de regels, moet de toepassing van de verschillende 

interpretatiefasen steeds in dezelfde volgorde gebeuren. De gefaseerde methode is een goede 

aanpak. Enkel op die manier wordt immers verzekerd dat elk interpretatiegeschil een oplossing 

kan krijgen.  

 UITZONDERING: INTERPRETATIE IN FAVOREM CONSUMENTIS – Wanneer men te maken heeft 

met een onduidelijk consumentencontract, gebeurt uitlegging echter niet in meerdere fasen. Dan 

speelt immers de interpretatieregel in het voordeel van de consument, die voorrang heeft op alle 

andere interpretatieregels, inclusief de basisbepaling die primauteit verleent aan de 

partijbedoeling. In feite is de werking van de bepaling in favorem consumentis heel eenvoudig: 

vanaf het ogenblik dat een beding in een consumentenovereenkomst onduidelijk is, heeft de 

rechter geen enkele keuze en moet hij de voor de consument meest gunstige interpretatie 

uitspreken. 

 EERSTE FASE IN ALLE RECHTSSTELSELS: BEDOELING VAN DE PARTIJEN (CRITERIUM VAN 

AUTONOMIE VAN DE HANDELENDE PERSONEN) – Bij de zoektocht naar een werkbare manier 

van uitlegging, neemt het onderzoek twee criteria in aanmerking, namelijk de autonomie van 

de handelende personen en de rechtszekerheid. Het eerste criterium moet voorrang krijgen op 

het tweede, omdat interpretatie het ontstaan van een rechtshandeling moet reflecteren en deze 

steeds bestaat in de (subjectieve dan wel objectieve) wil van één of meerdere personen. De 

eerste fase van uitlegging vormt daarom een toepassing van de maatstaf van de autonomie van 
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de handelende personen. Waar rechtshandelingen hun oorsprong vinden in de wils- of 

partijautonomie, moet uitlegging gebeuren volgens de subjectieve werkelijke partijwil. De 

basisregel kan dan luiden: "Men moet in rechtshandelingen nagaan welke de werkelijke 

subjectieve bedoeling van de handelende personen is geweest, veeleer dan zich aan de 

letterlijke zin van de woorden te houden." Waar de wilsvertrouwensleer het ontstaan van 

rechtshandelingen regeert, moet uitlegging het criterium van de geobjectiveerde werkelijke 

partijbedoeling hanteren. De basisregel kan dan stellen: "Men moet in rechtshandelingen 

nagaan welke zin de handelende personen redelijkerwijze aan de afgelegde verklaringen, gelet 

op de omringende omstandigheden, mogen toekennen." Waar de belofte aan de basis ligt van 

rechtshandelingen, moet uitlegging plaatsvinden volgens de objectieve partijbedoeling. De 

basisregel kan dan als volgt verwoord zijn: "Men moet in rechtshandelingen nagaan welke 

betekenis redelijke personen van dezelfde hoedanigheid als partijen daaraan in dezelfde 

omstandigheden zouden geven." De basisinterpretatieregel moet breed toepasbaar zijn. Om dit 

te bereiken, moet hij het principe van de voorrang van de partijbedoeling boven de letterlijke 

zin van de woorden in zo algemeen mogelijke bewoordingen weergeven. Dan is het niet nodig 

nog concrete regels toe te voegen, die de basisregel uitleggen. Zo moeten de principes van 

restrictieve en extensieve interpretatie bijvoorbeeld geen wettelijke neerslag kennen. Deze zijn 

immers, als herhaling van de basisregel, nutteloos. Bovendien kunnen ze contradictorisch 

lijken. Aangezien ze beide gericht zijn op de zoektocht naar de werkelijke partijbedoeling, zijn 

ze in feite perfect met elkaar verzoenbaar, maar door aan de ene kant voor te schrijven dat 

interpretatie extensief moet zijn, terwijl ze aan de andere kant stellen dat men restictief moet 

interpreteren, kunnen ze verwarring scheppen.  

 TWEEDE FASE IN RECHTSSTELSELS MET BASISREGEL TYPE 1: INTERPRETATIE TE GOEDER 

TROUW (CRITERIUM VAN AUTONOMIE VAN DE HANDELENDE PERSONEN) – Waar de 

basisinterpretatieregel het principe van de subjectieve werkelijke partijwil voorschrijft, moet 

interpretatie in tweede instantie gebeuren volgens de geobjectiveerde werkelijke 

partijbedoeling. Ook deze subsidiaire uitleggingsregel is gebaseerd op de maatstaf van de 

autonomie van de handelende persoon. Centraal staat dan de betekenis die de concrete partijen, 

verondersteld dat ze redelijk zijn, zelf aan de rechtshandeling zouden geven. De methode komt 

pas naar voor in een tweede fase, wanneer de subjectieve werkelijke partijwil niet te achterhalen 

valt. Interpretatie type 2B moet dan toegepast worden, omdat deze bij onduidelijkheid over de 

werkelijke subjectieve wil, toch tot een oplossing van het interpretatiegeschil kan leiden en zo 

dicht mogelijk bij de werkelijke partijwil ligt. Meer in detail moet het algemene principe van 

de interpretatie te goeder trouw dan toepassing vinden en niet de specieke regels die de 

interpretatie volgens de ideale partijwil omschrijven (uitleg in de zin dat bepaling wettig is of 

gevolg heeft, uitleg met inachtneming van de rechtshandeling als geheel, uitleg volgens de 

gebruiken). Het is immers helemaal niet nodig de algemene interpretatieregel te goeder trouw 

te concretiseren. De specieke regels kunnen namelijk toepassing kennen onder de overkoepelde 

algemene regel. Meer nog, het feit dat er specifieke regels bestaan die een toepassing zijn van 

de interpretatie volgens de geobjectiveerde werkelijke partijbedoeling, kan aanleiding geven tot 
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de verkeerde indruk dat er een conceptueel onderscheid bestaat tussen de algemene en de 

specifieke regels. Dit is zeker niet het geval: ze zijn alle gericht op het achterhalen van de 

geobjectiveerde werkelijke partijbedoeling. De subsidiaire interpretatieregel kan dan luiden: 

"Bij twijfel over de werkelijke subjectieve wil van de handelende personen, moet men in 

rechtshandelingen nagaan welke zin de handelende personen redelijkerwijze aan de afgelegde 

verklaringen, gelet op de omringende omstandigheden, mogen toekennen."  

 DERDE FASE IN RECHTSSTELSELS MET BASISREGEL TYPE 1 EN TWEEDE FASE IN 

RECHTSSTELSELS MET BASISREGEL TYPE 2: SUBSIDIAIRE REGELS VAN 

VOORKEURINTERPRETATIE CONTRA PROFERENTEM SENSU STRICTO EN CONTRA 

STIPULATOREM (CRITERIUM VAN RECHTSZEKERHEID) – Naast de autonomie van de 

handelende personen, is ook de rechtszekerheid een maatstaf in de zoektocht naar een werkbare 

interpretatiemethode. Centraal binnen dit principe staan de voorzienbaarheid en de 

voorspelbaarheid van het recht. Respect voor de rechtszekerheid brengt ook met zich mee dat 

partijen hun verbintenissen moeten kunnen uitvoeren. Om deze doelstellingen te bereiken, 

voldoet de (subjectieve of objectieve) bedoeling van de partijen niet als richtsnoer. Wanneer de 

interpretator deze niet kan achterhalen, zouden er immers situaties bestaan waarin de rechter 

geen gevolg kan geven aan een uitleggingsgeschil. Een goed interpretatiesysteem moet ervoor 

zorgen dat alle conflicten van uitlegging een oplossing kunnen krijgen. Hiervoor is het nodig 

dat het ook regels bevat die zich niet focussen op de intentie van de partijen, maar eerder 

objectief van aard zijn. Een goed systeem van interpretatie moet maar twee subsidiaire regels 

van voorkeurinterpretatie bevatten, namelijk contra proferentem sensu stricto en contra 

stipulatorem. De regel contra assicuratorem is namelijk nutteloos, omdat de bepaling niet meer 

is dan een specifieke toepassing van contra proferentem sensu stricto. Hetzelfde geldt voor 

contra venditorem. De regel kan in de praktijk geen gevolg kennen, zodat het geen zin heeft 

deze op te nemen in een interpretatiemethode. Contra proferentem sensu stricto en contra 

stipulatorem zijn daarentegen wel nuttige regels. Voor consumentencontracten speelt steeds de 

regel in favorem consumentis. In andere rechtshandelingen valt echter ook regelmatig een 

zwakke partij aan te wijzen, die geen invloed heeft gehad op de redactie. Om zijn bescherming 

te verzekeren, is contra proferentem sensu stricto noodzakelijk. Contra stipulatorem, de 

gemeenrechtelijke, residuaire interpretatiebepaling, moet ook deel uitmaken van een goed 

uitleggingssysteem. Deze regel kan immers toepassing vinden bij de interpretatie van alle 

mogelijke bedingen in alle mogelijke soorten rechtshandelingen. Contra stipulatorem vormt op 

die manier het sluitstuk van uitlegging en maakt, in samenhang met de andere 

interpretatieregels, van het interpretatiesysteem een coherent en werkbaar geheel, dat voor alle 

uitleggingsgeschillen een oplossing biedt. Deze bepaling moet ingevuld worden als een 

uitleggingsregel in het voordeel van de debiteur van een verbintenis. Ook daarom is het 

noodzakelijk dat ook contra proferentem sensu stricto een deel vormt van een goede methode 

van uitlegging. De toepassing van contra stipulatorem op standaardbedingen zou immers tot 

het ongewenst resultaat kunnen leiden dat er een uitleg gebeurt in het nadeel van de toetreder, 

omdat deze de schuldeiser is van een verbintenis, terwijl hij zelf geen zeg heeft gehad over de 
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juiste inhoud en formulering ervan. Contra proferentem sensu stricto moet daarom deel 

uitmaken van een goed interpretatiesysteem en voorrang hebben boven contra stipulatorem. 

Dat beide regels naast elkaar moeten voorkomen, blijkt ook uit het nieuwe Franse artikel 1190 

CC, dat een regel van voorkeurinterpretatie beschrijft die een combinatie vormt van contra 

proferentem sensu stricto en contra stipulatorem.2801 De regel contra proferentem sensu stricto 

zou als volgt kunnen geformuleerd worden: "Bij twijfel over de bedoeling van de handelende 

personen, moet een standaardbeding uitgelegd worden in het voordeel van de toetreder." 

Contra stipulatorem kan luiden: "Bij twijfel over de bedoeling van de handelende personen, 

moet een rechtshandeling uitgelegd worden in het voordeel van de schuldenaar van de 

verbintenis."  

 GEEN WETGEVEND INGRIJPEN IN BELGIË NODIG – De Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 

2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations 

heeft het Franse interpretatiesysteem aangepast. Zo bevat de Franse uitleggingsmethode nu een 

expliciete bepaling contra proferentem sensu stricto. Ook is er een subsidiaire regel in de Franse 

Code Civil ingevoegd die de interpretatie volgens de objectieve partijbedoeling beschrijft. De 

Cassatiecontrole op dénaturation werd wettelijk verankerd. Daarnaast zijn de principes van 

extensieve en restrictieve interpretatie geschrapt, net als een aantal van de regels die erop 

gericht zijn de ideale bedoeling te achterhalen. De vraag rijst of dit ook voor België nodig is. 

Uit de schets van een goed interpretatiesysteem blijkt dat de Belgische interpretatiemethode 

wel een aantal aanpassingen kan gebruiken. Zo mogen ook in België de regels die de extensieve 

en restrictieve interpretatie beschrijven en de bepalingen die erop gericht zijn de ideale 

bedoeling te achterhalen, geschrapt worden. Ook contra venditorem en contra assicuratorem 

mogen afgeschaft worden. De uitlegging te goeder trouw zou duidelijker aan bod mogen komen 

in de wet. Verder zou ook in België de regel contra proferentem sensu stricto wettelijk 

verankerd mogen worden. Toch is wetgevend ingrijpen onnodig. De regels die mogen geschrapt 

worden, zijn dan wel nutteloos, maar ze gaan niet in tegen de algemene interpretatieprincipes. 

Ze mogen wel, maar moeten dus niet afgeschaft worden. De uitlegging te goeder trouw en 

contra proferentem sensu stricto zijn niet expliciet als interpretatieregels omschreven in de wet, 

maar uit een onderzoek van rechtsleer en rechtspraak blijkt dat ze in de praktijk zonder 

problemen toegepast worden. Zowel over het toepassingsgebied van deze regels, als over de 

concrete invulling ervan, bestaat er consensus. De invoeging van een nieuw systeem van 

uitlegging in het Belgisch Burgerlijk Wetboek, is dan ook onnodig. 

  

                                                 
2801 Frankrijk: Nieuw artikel 1190 CC: "Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du 

débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé." 
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